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Det Europæiske Regionsudvalg, der blev oprettet i 1994 efter Maastrichttraktatens ikrafttræden, er EU’s forsamling af 329 
regionale og lokale repræsentanter fra alle 27 medlemsstater og repræsenterer over 446 millioner europæere.
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Kære formand von der Leyen, kære kolleger og venner 

Disse tragiske tider har understreget selve kernen i europæisk solidaritet 
og ansvarlighed.  

Hvis vi skal levere de rette svar, er vi nødt til at forstå, hvad vores borgere 
har behov for.  

Derfor glæder det mig at kunne præsentere vores første rapport om "det 
regionale og lokale barometer". 

Ordet barometer blev valgt, fordi "baros" på mit græske modersmål 
betyder "vægt": det handler altså om Europas regioners, byers og 
landsbyers vægt. 

Også "metron" kommer af græsk og betyder "måling". 

Kun hvis vi måler tilstanden i vores regioner og byer, kan vi forstå vores 
Unions tilstand.  

Kun ved at tage pulsen på vores samfund, kan vi afgøre, hvor effektiv EU 
har været lokalt og regionalt, og hvad EU er nødt til at gøre for at hjælpe 
borgerne. 

Kære formand 

Under Deres tale om Unionens tilstand udtrykte De med rette den dybeste 
respekt for den aktuelle krises helte: læger, sygeplejersker og dem, der 
yder den første hjælp.  

I dag udtrykker jeg min dybeste respekt for de usynlige helte, der har stået 
forrest under pandemien: borgmestre, regionsrådsformænd, kommunal- 
og regionalpolitikere. 

På vores covidplatform har vores medlemmer delt flere hundrede historier 
fra virkeligheden.  

De fortæller om, hvordan byer og regioner arbejder nonstop for at beskytte 
vores samfund og lokale økonomier.   
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Folkevalgte regionale og lokale politikere sikrer, at hospitalerne har det 
rette udstyr.  
 
De sørger for, at den offentlige transport kører og er sikker.  
 
Vores lokale ledere støtter de mest sårbare og lokale virksomheder. 
 
Europas genopretning kræver solidaritet, ikke blot blandt 
medlemsstaterne, men på tværs af grænser og mellem regioner.   
 
Vi er alle nødt til at tage ejerskab af og ansvar for, at vi kommer på fode 
igen.  
 
Kære formand, kære venner 
 
Europa begynder i hver eneste region, by og landsby. 
 
I den slovakiske by Prešov, som indkøbte elektriske biler til at levere mad 
og medicin til de ældre.  
 
I Lubelskie, den polske region, der brugte EU-midler til at indkøbe 
medicinsk udstyr. 
I den italienske by Capannori, hvis borgmester via fundraising indkøbte 
udstyr til det lokale hospital og mad til dem, der mistede deres arbejde. 
 
 
Det er prøven på, at de én million folkevalgte lokale og regionale politikere 
er det demokratiske fundament for Den Europæiske Union. 
 
De gør EU synlig og virkelig frem for fjern og ineffektiv.  
 
Det regionale barometer bekræfter, at pandemien har ramt os alle.  
 
Det viser, at nogle områder er særligt sårbare. 
 
Île-de-France, de spanske regioner Andalusien, Castilla y León, Madrid 
og Valencia og de fleste italienske regioner er hårdest ramt tillige med 
kystregionerne i Kroatien, det østlige Bulgarien og Grækenland.  
 
Faldende indtægter og stigende udgifter – "sakseeffekten" – udgør en 
risiko for kommuners, byers og regioners offentlige finanser i EU.  
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De subnationale myndigheder i Frankrig, Tyskland og Italien mister alene 
i 2020 30 milliarder euro.  
 
Over 90 % af EU's regioner og kommuner forventer et brat fald i 
indtægterne. 
 
Hvis de offentlige tjenester bryder sammen, bliver genopretningen 
langsommere og mere smertefuld for borgerne og deres lokalsamfund.   
 
Kære formand  
 
EU's reaktion vidner om mod, og den investeringspakke, De fremlagde, er 
exceptionel.  
 
Men vi må ikke narre os selv: for at det næste EU-budget og "Next 
Generation EU" bliver en succes, kræver det intelligent planlægning, der 
er baseret på behovene i vores lokalområder og regioner.    
 
En genopretningsplan, der er områdeblind og kun opfylder nationale 
behov, vil slå fejl.  
 
Eftersom de regionale og lokale myndigheder repræsenterer halvdelen af 
EU's offentlige investeringer og en tredjedel af de offentlige udgifter, skal 
de udforme genopretningsplanerne. 
 
Jeg opfordrer derfor EU og de regionale og lokale myndigheder i EU: 
 
• til at koordinere bedre under genopretningen og tage fuldt ud hensyn til 

de territoriale konsekvenser 
 
• dernæst til at hjælpe byer og regioner med at lukke finansieringshuller 

og beskytte dem mod "sakseeffekten" 
 
• og endelig til at gøre EU's genopretning bæredygtig og inklusiv ved at 

sætte en stopper for alle EU-investeringer i fossile brændstoffer og give 
regioner og byer direkte adgang til midler, så de kan gennemføre lokale 
grønne projekter. 

 
 
Kære kolleger  
 
Med krisen er der en risiko for en tabt covid-19-generation.  
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Kun seks medlemsstater er i stand til at tilbyde digital undervisning til 80 % 
eller flere af eleverne. 
 
Borgerne og virksomhederne har ændret adfærd som følge af det 
omsiggribende hjemmearbejde.  
 
Vi er nødt til omgående at sætte mere fart i indsatsen for at sikre, at alle 
virksomheder, offentlige tjenester og boliger har hurtigt internet, så vi 
undgår en uddybning af kløften mellem land og by. 
 
Vores rapport bekræfter endvidere, at covid-19 især rammer kvinder, som 
udgør næsten 80 % af sundhedssektoren.  
 
Covid-19 har også blotlagt de enorme forskelle i hospitalsbehandling.  
 
Der er for eksempel seks gange flere senge på intensivafdelingerne i 
Tyskland end i Polen.  
 
Vi er nødt til at tage hånd om den "nye geografi af regionale uligheder" og 
hjælpe regionerne med at klare det stadig større pres på 
sundhedssystemerne. 
 
Europæerne ønsker, at "sundhed" er prioriteten for EU.  
 
EU og de regionale og lokale myndigheder skal nu: 
 
• for det første: forøge indsatsen for at tackle social udstødelse til det 

dobbelte, så vi ikke ender med en tabt generation på grund af covid-19 
• og for det andet: genoverveje balancen i sundhedskompetencerne 

mellem det europæiske, nationale, regionale og lokale niveau i tråd 
med nærhedsprincippet.   

 
Med vores fælles koncept "aktiv nærhed" som grundlaget kan vi fremme 
dialogen mellem alle myndighedsniveauer for at finde den rette 
kompetencefordeling i en fremtidig "europæisk sundhedsunion". 
 
 
Kære formand, kære venner 
 
Vores regionale barometer viser, at samhørighedspolitikken betyder noget 
alle steder og for alle borgere i vores Union.  
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Fra Azorerne til Cypern, fra Middelhavsområdet til det arktiske område er 
Europa bygget på samhørighed.  
 
Samhørighed handler ikke kun om penge. Det er en grundlæggende 
værdi, som tilfører en merværdi til alles liv.  
 
Det er et unikt redskab, der vil beskytte borgerne, tackle pandemien og 
skabe bæredygtige og modstandsdygtige samfund, hvor ingen mennesker 
og ingen steder lades i stikken. 
 
Næsten fyrre år efter at samhørighed blev forankret i EU-traktaterne.  
 
Har samhørighed igen i dag - under pandemien - hjulpet regioner og byer, 
da de havde brug for det.  
 
De 12.000 støtter af "samhørighedsalliancen" er gået sammen om 
principperne om partnerskab og flerniveauforvaltning.  
 
Vores "regionale og lokale barometer" viser tydeligt, at pandemien 
kommer til at forøge forskellene mellem regioner og byer.  
 
Men samhørighed kan kun levere resultater, hvis politikken udvikles og 
gennemføres i partnerskab med alle myndighedsniveauer.  
 
Jeg opfordrer derfor Kommissionen og vores regionale og lokale 
myndigheder til at: 
 
• lancere en fælles kampagne, der viser, hvordan samhørighedsmidlerne 

har fungeret som livliner for lokalsamfundene 
• dernæst sammen arrangere et årligt "forum om samhørighed og 

modstandsdygtighed" for at diskutere det nye EU-budget og 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 

• og endelig sørge for en permanent udveksling mellem grænseregioner 
inden for sundheds- og beredskabstjenester. 

 
 
Kære formand, kære medlemmer 
 
Tillid er det, der vil få os gennem denne krise. 
 
Vores seneste måling viser, at lokale og regionale myndigheder fortsat er 
det myndighedsniveau, borgerne har mest tillid til. 
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De fleste europæere mener også, at de regionale og lokale myndigheder 
skal have større indflydelse, så EU bliver bedre i stand til at levere. 
 
Kære venner  
 
Tiden er til et stærkere europæisk demokrati.  
 
Et europæisk demokrati, der lytter til og er tættere på borgerne. 
 
Et Europa, hvor bedre, enklere regulering gør en forskel i hverdagen, og 
hvor nærhedsprincippet er udgangspunktet. 
 
Kære formand  
 
Europæerne ønsker at deltage mere i politik.  
 
De unge, som utrætteligt kæmper for en klimaindsats, der batter, er blot et 
eksempel.  
 
De skal høres under konferencen om Europas fremtid. 
 
Konferencen kan være anledningen til overvejelser om fremtiden for vores 
fælles hus, sammen med borgerne, hvilket er helt afgørende.  
 
Lad mig sige det lige ud: vi er ikke interesserede i en 
"skønhedskonkurrence" mellem institutioner i Bruxelles.  
 
Vi ønsker en gennemgribende demokratiseringsproces, som bringer EU 
tættere på borgerne. Vi ønsker mindre institutionel kompleksitet og større 
demokratisk repræsentation af borgernes stemmer.   
 
Lad os forene kræfterne og afholde lokale dialoger overalt i Europa: 
Europa-Kommissionen, dens repræsentationskontorer og Europe Direct-
informationscentrene, sammen med vores lokale og regionale politikere i 
hver eneste medlemsstat. 
 
Kære venner 
 
Vores Europa er et hus med solide mure – medlemsstaterne – og et 
beskyttende tag - Den Europæiske Union.  
 
Det er det "europæiske demokratiske hus". 
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Men uanset hvor stærke murene og taget er, kollapser huset uden et solidt 
fundament.  
 
EU's fundament er regionerne, byerne og landsbyerne.  
 
De er afgørende for et modstandsdygtigt, bæredygtigt og velstående 
Europa.  
 
  
Kære formand 
 
For at opnå dette er jeg fast besluttet på at samarbejde.  
 
Lad mig foreslå fire idéer, der kan få vores partnerskab til at blomstre:  
 

1. fælles tilrettelæggelse af lokale dialoger om emner, der tager 
udgangspunkt i borgernes behov 
 
2. løbende vurdering af konsekvenserne af EU's beslutninger i vores 
regioner og byer 
 
3. medtagelse af en regional og lokal dimension i Kommissionens årlige 
tale om Unionens tilstand. Det vil være en stor ære for os, hvis De hvert 
år i oktober kunne deltage i vores debat om det regionale og lokale 
barometer. 
 
4. lancering af et fælles projekt, der skal fremme europæiske værdier, 
identiteter og borgerskab via uddannelse og kultur på regionalt og lokalt 
niveau. 

 
Kære formand, kære venner 
 
For at genstarte Europa sammen er vi nødt til at styrke dets fundament. 
 
Vi må lade os lede af et enkelt princip: beslutninger skal træffes så tæt 
som muligt på borgerne, hvis vi ønsker effektive løsninger, der opfylder 
borgernes behov. 
 
Tak! 
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