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Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Kollégák, kedves Barátaim! 
 
 
A mostani, vészterhes idők megerősítették az európai szolidaritást és 
felelősségérzetet.  
 
A helyes válaszok megtalálásához meg kell értenünk az emberek igényeit.  
 
Ezért külön öröm számomra, hogy bemutathatom az első „Regionális és 
helyi barométer” című jelentésünket. 
 
Azért választottuk a „barométer” szót, mert anyanyelvemen, görögül a 
„bárosz” szó jelentése „súly”, és ez a jelentés az európai régiók, városok 
és falvak súlyát hivatott kifejezésre juttatni. 
 
Az ugyancsak görög eredetű „metron” szó a mérésre utal.  
 
Ha nem mérjük fel régióink és városaink állapotát, nem érthetjük meg az 
egész Unió állapotát sem.  
 
Csak ujjunkat helyi közösségeink ütőerére helyezve állapíthatjuk meg, 
mennyire volt hatásos helyben az uniós fellépés, és mit kell tennie az EU-
nak, hogy segítsen az embereknek. 
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Tisztelt Elnök Asszony! 
 
Az Unió helyzetéről szóló beszédében teljes joggal emelte ki e válság 
hőseinek szerepét: az orovosokét, nővérekét és mindazokét, akik a válság 
frontvonalában küzdenek értünk.  
 
Én itt most a világjárvány háttérben tevékenykedő hősei előtt emelem meg 
kalapomat: a polgármesterek, régióelnökök és önkormányzati képviselők 
előtt. 
 
Covid-platformunkon keresztül tagjaink igaz történetek százait osztották 
meg.  
 
Ezek a történetek a városok és régiók fáradhatatlan munkájáról szólnak, 
amelyet közösségeink és helyi gazdaságaink védelmében végeznek.   
 
A régiók és települések választott képviselői gondoskodnak a kórházak 
megfelelő ellátásáról és felszereléséről, és biztosítják a közösségi 
közlekedés biztonságos működését.  
 
Helyi vezetőink támogatják legelesettebb polgártársainkat és a helyi 
vállalkozásokat. 
 
Az európai helyreállításhoz szolidaritásra van szükség, nem pusztán a 
tagállamok között, hanem a határokon átnyúlva és a régiók között is.   
 
A helyreállításból valamennyiünknek ki kell vennünk a részünket, hiszen 
az közös felelősségünk.  
 
 
 
Tisztelt Elnök Asszony, kedves barátaim! 
 
Európa minden egyes európai régióban, városban és faluban kezdődik. 
 
A szlovákai Eprejesen, amely elektromos járműveket vásárolt, hogy ételt 
és gyógyszert juttasson el az időseknek.  
 
A lengyelországi Lubelskie régióban, amely uniós forrásból egészségügyi 
felszereléseket vásárolt. 
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Az olaszországi Cappanoriban, melynek polgármestere közösségi 
finanszírozási kampányt szervezett, hogy felszerelést vásároljon a helyi 
kórház számára és élelmiszert azoknak, akik elvesztették munkájukat. 
 
 
Ez azt bizonyítja, hogy az egymillió helyi és regionális választott politikus 
az Európai Unió demokratikus alapját képezi. 
 
Rajtuk múlik, hogy az EU látható és valóságos, nem pedig holmi távoli és 
hatástalan szervezet.  
 
A Regionális barométer megerősíti, hogy valamennyien megszenvedtük a 
járvány következményeit.  
 
Megmutatja, hogy bizonyos területek különösen sérülékenyek. 
 
Île-de-France-t, valamint Spanyolországban Andalúzia, Kasztília és León, 
Madrid és Valencia régiókat, továbbá az olasz régiók többségét sújtja 
gazdaságilag a leginkább a járvány, illetve ilyenek még a horvát 
tengerparti régiók, Kelet-Bulgária és Görögország.  
 
 
Csökkenő bevételek és növekvő kiadások – a „nyíló olló” veszélyezteti az 
EU településeinek, városainak és régióinak költségvetését.  
 
Franciaországban, Németországban és Olaszországban csak 2020-ban 
30 milliárd euró bevételtől esnek el az önkormányzatok.  
 
Várhatóan az uniós régiók és városok több mint 90%-ának jelentősen 
visszaesnek a bevételei. 
 
Ha összeomlanak a közszolgáltatások, a helyreállítás lassabb és 
fájdalmasabb lesz az emberek és a közösségek számára.   
 
Tisztelt Elnök Asszony!  
 
Az EU merész választ adott a kihívásokra, és egyedülálló az a beruházási 
csomag, amelyet Ön javasolt.  
 
De ne legyen kétségünk afelől, hogy a következő uniós költségvetés és a 
„Next Generation EU” sikeréhez körültekintő, a helyi igényekre alapozó 
tervezés szükséges.  
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Egy a területi igények felett átsikló, kizárólag a nemzeti igényekre 
koncentráló helyreállítási terv kudarcra van ítélve.  
 
Tekintettel arra, hogy a regionális és helyi önkormányzatok az EU 
közberuházásainak felét és a közkiadások egyharmadát képviselik, részt 
kell venniük a helyreállítási tervek alakításában. 
 
Ezért azt kérem az EU-tól és a regionális és helyi önkormányzatoktól, 
hogy: 
 
• jobban hangolják össze a helyreállítást, maximálisan figyelembe véve 

a helyi hatásokat; 
 
• másodsorban segítsék a városokat és a régiókat a pénzügyi hiányok 

áthidalásában és nyújtsanak nekik védelmet az „olló nyílásával” 
szemben; 

 
• végül pedig tegyék az uniós helyreállítást fenntarthatóvá és inkluzívvá, 

véget vetve minden fosszilis üzemanyagba történő uniós 
beruházásnak, és közvetlen hozzáférést biztosítva a régióknak és 
városoknak a forrásokhoz, hogy helyi környezetvédelmi projekteket 
valósíthassanak meg. 

 
 
Tisztelt Kollégák!  
 
A válság egy elveszett Covid19-nemzedék kialakulásával fenyeget.  
 
Csak hat tagállam képes magas szintű digitális oktatást biztosítani a 
diákok legalább 80%-a számára. 
 
Az emberek és a vállalkozások életmódváltásra kényszerültek a távmunka 
elterjedésével.  
 
Sürgősen fel kell gyorsítanunk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy 
minden egyes vállalkozás, közintézmény és háztartás hozzáférjen a gyors 
internethez, elkerülendő a vidék–város szakadék elmélyülését. 
 
Jelentésünkből az is kiderül, hogy a Covid19 különösen nagy terhet ró a 
nőkre, akik az egészségügyi ágazatban dolgozók kis híján 80%-át teszik 
ki.  
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A Covid19 a kórházi ellátásban mutatkozó hatalmas eltérésekre is 
ráirányította a figyelmet.  
 
Például az intenzív osztályokon található ágyak lakosságarányos 
számában hatszoros különbség van Németország és Portugália között.  
 
Kezelnünk kell „a regionális különbségek új eloszlásának” ily módon 
előtérbe került kérdését, és segítenünk kell a régióknak, hogy ki tudják 
elégíteni a növekvő egészségügyi igényeket. 
 
Az európaiak azt akarják, hogy az egészségügy váljon az EU új 
prioritásává.  
 
Az EU-nak és regionális és helyi önkormányzatainak ebben e helyzetben 
a következőket kell tenniük: 
 
• először is fokozniuk kell a társadalmi kirekesztettség elleni 

intézkedéseiket, hogy elkerüljük egy elveszett Covid19-nemzedék 
kialakulását; 

• másodsorban – a szubszidiaritás elvét szem előtt tartva – felül kell 
vizsgálniuk az egészségügyi hatáskörök elosztását az európai, 
tagállami, regionális és helyi szintek között.   

 
Közös elképzelésünk, az „aktív szubszidiaritás” segítségével 
elősegíthetjük a párbeszédet valamennyi kormányzati szint között, hogy a 
jövő „Európai Egészségügyi Unióján” belül megtaláljuk a hatáskörök 
megfelelő elosztását.  
 
 
Tisztelt Elnök Asszony, kedves Barátaim! 
 
Regionális barométerünk tanúsága szerint a kohézió minden terület és 
minden ember számára fontos az Unióban.  
 
Az Azori-szigetektől Ciprusig, a Földközi-tenger térségétől a sarkvidékig 
Európa a kohézióra épül.  
 
A kohézió nem pusztán pénzkérdés, hanem olyan alapvető érték, amely 
mindenki életéhez hozzáad valamit.  
 
Olyan egyedülálló eszköz, amely képes lesz megvédeni a polgárokat, 
szembeszállni a világjárvánnyal és olyan fenntartható és ellenállóképes 
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közösségeket építeni, amelyek egyetlen embert és egyetlen települést 
sem hagynak magára. 
 
Kis híján negyven év telt el azóta, hogy a kohézió bekerült az EU-
szerződésekbe.  
 
Ma ismét, a világjárvány idején, a kohézió a régiók és városok segítségére 
sietett, amikor szükségük volt rá.  
 
A „kohéziós szövetség” 12 000 támogatója egységes abban, hogy fenn 
kell tartani a partnerség és a többszintű kormányzás elvét.  
 
A „Regionális és helyi barométer” egyértelművé teszi, hogy a világjárvány 
növelni fogja a régiók és a városok közötti különbségeket.  
 
De a kohéziós politika csak akkor lesz eredményes, ha minden 
kormányzati szint közötti partnerségben alakítjuk ki és hajtjuk végre.  
 
Ezért azt kérem az Európai Bizottságtól és a regionális és helyi 
önkormányzatoktól, hogy: 
 
• indítsanak közös kampányt annak bemutatására, hogyan nyújtottak a 

kohéziós alapok nélkülözhetetlen támogatást helyi közösségeinknek; 
• másodsorban közösen szervezzenek egy éves „Kohéziós és 

Rezilienciaépítési Fórumot” az új uniós költségvetés és a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz megvitatására; 

• Végül pedig alakítsanak ki állandó információcserét a határ menti 
régiókban az egészségügyi és sürgősségi ellátás terén. 

 
 
Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Tagjaink! 
 
A bizalom segít majd minket a válságból való kilábalásban. 
 
Nemrég végzett felmérésünk tanúsága szerint a kormányzati szintek közül 
továbbra is a helyi és regionális önkormányzatok élvezik a legnagyobb 
közbizalmat.  
 
Az európaiak többsége egyben azt gondolja, hogy a regionális és helyi 
önkormányzatoknak nagyobb befolyást kell biztosítani annak érdekében, 
hogy az EU jobb eredményeket tudjon elérni. 
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Kedves Barátaim!  
 
Itt az idő, hogy erősebb európai demokráciát építsünk. 
 
Egy olyan európai demokráciát, amely odafigyel polgáraira és közel van 
hozzájuk. 
 
Egy olyan Európát, ahol a jobb, egyszerűbb, a szubszidiaritás elvét követő 
szabályozás hatással van mindennapi életünkre. 
 
Tisztelt Elnök Asszony!  
 
Az európaiak nagyobb részvételt szeretnének a politikában.  
 
Azok a fiatalok, akik fáradhatatlanul küzdenek a valódi klímapolitikáért, 
ennek csak egy példáját jelentik.  
 
Hangjukat meg kell hallanunk az Európa jövőjéről szóló konferencián. 
 
A konferencia jó alkalom lehet arra, hogy elgondolkodjunk közös európai 
otthonunkról, és ami talán még fontosabb, hogy polgárainkkal együtt 
tegyük ezt.  
 
Hadd fogalmazzak egyenesen: nem érdekel minket a különböző brüsszeli 
intézmények közötti „szépségverseny”.  
 
Olyan mélyreható demokratizálódási folyamatot szeretnénk, amely az EU-
t közelebb hozza az emberekhez. Kevesebb intézményi komplexitást és 
az emberek szavazatának erősebb demokratikus képviseletét szeretnénk. 
 
Erőinket egyesítve tartsunk Európa-szerte helyi párbeszédeket: az 
Európai Bizottság, annak tagállami képviseletei és tájékoztatási irodái 
helyi és regionális politikusainkkal karöltve minden egyes tagállamban 
képesek lesznek ennek megvalósítására.   
 
 
Kedves Barátaim! 
 
A mi Európánk olyan ház, amelynek erős falai vannak: a tagállamok, és 
egy valamennyiünket védő tetőszerkezete van: az Európai Unió.  
 
Ez az „Európai Demokrácia Háza”. 
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De bármilyen erősek a falak és a tető, egy ház sem állhat meg szilárd 
alapok nélkül.  
 
Az EU alapjai pedig a régiók, városok és falvak, amelyek elengedhetetlen 
fetételei az ellenállóképes, fenntartható és virágzó Európának.  
 
  
Tisztelt Elnök Asszony! 
 
Ennek elérése érdekében készen állok a közös munkára.  
 
Hadd álljak elő négy javaslattal, amelyek virágzó partnerséget 
alapozhatnak meg:  
 

1. Szervezzünk közösen helyi párbeszédeket az emberek igényeit 
tükröző témákról! 
 
2. Folyamatosan értékeljük ki az uniós döntések területeinkre gyakorolt 
hatását! 
 
3. Foglaljuk bele a regionális és helyi dimenziót az Unió helyzetéről 
szóló európai bizottsági állapotfelmérésbe; megtisztelne minket, ha 
minden év októberében részt venne a Regionális és helyi barométerről 
szóló vitánkban! 
 
4. Indítsunk közös projektet az európai értékek, identitás és polgárság 
előmozdítása érdekében a regionális és helyi szintű oktatásban és 
kulturális életben! 

 
 
Tisztelt Elnök Asszony, kedves Barátaim! 
 
Ahhoz, hogy újraindítsuk Európát, meg kell erősítenünk alapjait. 
 
Egyszerű elv kell hogy vezéreljen minket ebben: a döntéseket a 
polgárokhoz minél közelebb kell meghoznunk, ha olyan hathatós 
megoldásokat akarunk, amelyek az emberek igényeire alapulnak. 
 
Köszönöm! 
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