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Cienītā priekšsēdētāja fon der Leienas kundze! Godātie kolēģi un draugi! 
 
 
Šis traģiskais laiks ir stiprinājis pašu Eiropas solidaritātes un atbildības 
būtību.  
 
Lai sniegtu pareizās atbildes, mums jāsaprot, kas cilvēkiem ir vajadzīgs.  
 
Tāpēc esmu gandarīts, ka varu jūs iepazīstināt ar mūsu pirmo “Reģionālo 
un vietējo barometru”. 
 
Vārds “barometrs” tika izraudzīts tāpēc, ka manā dzimtajā grieķu valodā 
“baros” nozīmē “svars”, tātad runa ir par Eiropas reģionu, pilsētu un 
ciematu svaru. 
 
Arī vārds “metron” nāk no grieķu valodas un nozīmē “mērīt”.  
 
Ja nemērīsim mūsu pilsētu un reģionu stāvokli, nevarēsim saprast stāvokli 
Savienībā.  
 
Tikai mērot mūsu kopienu pulsu, varam noteikt, cik efektīvi Eiropas 
Savienība rīkojusies vietējā līmenī un kas tai jādara, lai palīdzētu saviem 
iedzīvotājiem. 
 
 
Cienītā priekšsēdētāja! 
 
Savā runā par stāvokli Savienībā jūs pamatoti apliecinājāt cieņu šīs krīzes 
varoņiem – ārstiem, medmāsām un visiem tiem, kuri sniedz pirmo atbildes 
reakciju.  
 
Šodien vēlos godināt plašai sabiedrībai nezināmos varoņus, kas pret 
pandēmiju cīnās pirmajās rindās – pilsētu mērus, reģionu priekšsēdētājus, 
pašvaldību deputātus. 
 
Mūsu izveidotajā Covid platformā locekļi ir dalījušies ar simtiem patiesu 
notikumu.  
 
Viņi stāsta par pilsētu un reģionu nerimtīgo darbu, kura mērķis ir aizsargāt 
savas kopienas un vietējo ekonomiku.     
 
Reģionālā un vietējā līmenī ievēlētie politiķi gādā par to, lai slimnīcas būtu 
labi aprīkotas.  
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Viņi rūpējas, lai sabiedriskais transports kursētu un būtu drošs.  
 
Vietējā līmeņa vadītāji atbalsta visneaizsargātākos cilvēkus un vietējos 
uzņēmumus. 
 
Eiropas atveseļošanai vajadzīga solidaritāte – ne tikai dalībvalstu starpā, 
bet arī pāri robežām un starp reģioniem.   
 
Līdzatbildība par atveseļošanos jāuzņemas mums visiem.  
 
Cienītā priekšsēdētāja! Dārgie draugi! 
 
Eiropa sākas ikvienā reģionā, pilsētā un ciematā. 
 
Tā sākas Slovākijas pilsētā Prešovā, kas iepirka elektriskos 
transportlīdzekļus, lai gados vecākiem cilvēkiem piegādātu pārtiku un 
zāles.  
 
Tā sākas Ļubļinā – Polijas reģionā, kas izmantoja ES fondus, lai iegādātos 
medicīniskās ierīces. 
 
Tā sākas Itālijas pilsētā Kapanori, kuras mērs organizēja līdzekļu vākšanu, 
lai nopirktu aprīkojumu vietējai slimnīcai un pārtiku tiem, kas zaudējuši 
darbu. 
 
Tas pierāda, ka viens miljons vietējā un reģionālajā līmenī ievēlētu politiķu 
veido Eiropas Savienības demokrātisko pamatu. 
 
Pateicoties viņiem, Eiropas Savienība kļūst redzama un reāla, nevis tāla 
un neefektīva.  
 
Reģionālais barometrs liecina, ka pandēmija ir ievainojusi mūs visus.  
 
Tas rāda, ka daži reģioni ir īpaši neaizsargāti. 
 
Vissmagāk skartie reģioni ir Ildefransa Francijā, Andalūzijas, Kastīlijas un 
Leonas reģioni, Madride un Valensija Spānijā un lielākā daļa Itālijas 
reģionu, kā arī piekrastes reģioni Horvātijā, Bulgārijas austrumos un 
Grieķijā.  
 
Ieņēmumu samazināšanās un augoši izdevumi – “šķēru efekts” – apdraud 
ES pašvaldību, pilsētu un reģionu publiskās finanses.  
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Francijas, Vācijas un Itālijas pašvaldības tikai 2020. gadā vien zaudēs 
30 miljardus eiro.  
 
Straujš ienākumu kritums gaidāms vairāk nekā 90 % ES reģionu un 
pašvaldību. 
 
Ja sabruks sabiedriskie pakalpojumi, mūsu atveseļošanās būs lēnāka un 
iedzīvotājiem un kopienām sāpīgāka.   
 
Cienītā priekšsēdētāja!  
 
ES atbildes reakcija ir bijusi vērienīga, un jūsu ierosinātā ieguldījumu 
pakete ir izcila.  
 
Taču nepieļausim kļūdu: lai viss izdotos veiksmīgi, nākamajā ES budžetā 
un “Next Generation EU” ir vajadzīga gudra plānošana, kuras pamatā ir 
mūsu teritoriju vajadzības.   
 
Atveseļošanas plāns, kas neredz reģionus un apmierina tikai valsts 
vajadzības, cietīs neveiksmi.  
 
Tā kā reģionālās un vietējās pašvaldības pārstāv pusi no Eiropas 
Savienības publiskajiem ieguldījumiem un vienu trešdaļu publisko 
izdevumu, tām ir jāveido atveseļošanas plāni. 
 
Tāpēc aicinu Eiropas Savienību un tās reģionālās un vietējās pašvaldības: 
 
• labāk koordinēt atveseļošanu, pilnībā ņemot vērā teritoriālo ietekmi; 
 
• otrkārt, palīdzēt pilsētām un reģioniem pārvarēt finanšu plaisu un 

pasargāt tos no “šķēru efekta”; 
 
• un visbeidzot padarīt ES atveseļošanu ilgtspējīgu un iekļaujošu, 

pārtraucot visus ES ieguldījumus fosilajā kurināmajā un nodrošinot 
reģioniem un pilsētām tiešu piekļuvi finansējumam, lai tie varētu īstenot 
vietēja līmeņa zaļos projektus. 

 
 
 
Godātie kolēģi!  
 
Krīze draud ar zudušu Covid-19 paaudzi.  
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Tikai sešas dalībvalstis spēj piedāvāt e-mācības 80 % un vairāk 
izglītojamo. 
 
Līdz ar plašāku tāldarba izmantošanu ir mainījusies iedzīvotāju un 
uzņēmumu darba organizēšana.  
 
Mums steidzami jāpieliek vairāk pūļu, lai ikvienam uzņēmumam, 
publiskajam dienestam un mājoklim būtu piekļuve ātram internetam, 
nepieļaujot, ka padziļinās plaisa starp pilsētām un laukiem. 
 
Mūsu ziņojums arī liecina, ka Covid-19 īpaši skar sievietes, jo gandrīz 
80 % no veselības aprūpes sektora darbiniekiem ir sievietes.  
 
Covid-19 ir izgaismojusi arī milzīgās atšķirības stacionārās aprūpes jomā.  
 
Piemēram, Vācijā uz vienu iedzīvotāju gultu skaits intensīvās terapijas 
nodaļās ir sešas reizes lielāks nekā Portugālē.  
 
Mums ir jāpievēršas šai jaunajai “reģionālās nevienlīdzības ģeogrāfijai” un 
jāpalīdz reģioniem tikt galā ar augošajām prasībām veselības aprūpes 
jomā. 
 
Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai veselība būtu ES prioritāte.  
 
Tagad Eiropas Savienībai un tās reģionālajām un vietējām pašvaldībām: 
 
• pirmkārt, jāpieliek divkāršas pūles, lai novērstu sociālo atstumtību un 

nepieļautu Covid-19 dēļ zudušas paaudzes izveidošanos; 
• un, otrkārt, ievērojot subsidiaritātes principu, jāpārskata līdzsvars starp 

Eiropas, valstu, reģionālo un vietējo līmeni veselības aprūpes 
kompetences jomās.   

 
Pamatojoties uz mūsu kopīgo “aktīvas subsidiaritātes” koncepciju, mēs 
varam veicināt visu pārvaldes līmeņu dialogu, lai noteiktu pareizo pilnvaru 
sadalījumu nākotnes “Eiropas veselības savienībā”. 
 
 
Cienītā priekšsēdētāja! Dārgie draugi! 
 
Mūsu reģionālais barometrs rāda, ka kohēzijas politika ir svarīga ikvienā 
mūsu Savienības teritorijā un visiem tās iedzīvotājiem.  
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No Azoru salām līdz Kiprai, no Vidusjūras līdz Arktikai – Eiropas pamatā 
ir kohēzija.  
 
Kohēzija nozīmē ne tikai naudu, tā ir viena no pamatvērtībām, kas rada 
pievienoto vērtību ikviena cilvēka dzīvē.  
 
Tā ir unikāls instruments, kas pasargās iedzīvotājus, palīdzēs cīnīties ar 
pandēmiju un veidot ilgtspējīgas un noturīgas kopienas, neatstājot novārtā 
nevienu cilvēku un nevienu teritoriju. 
 
Gandrīz 40 gadus pēc tam, kad kohēzija tika nostiprināta ES līgumos,  
 
tagad, pandēmijas laikā, kohēzija vēlreiz ir palīdzējusi reģioniem un 
pilsētām grūtā brīdī.  
 
Kohēzijas alianses 12 000 atbalstītājus vieno partnerības un daudzlīmeņu 
pārvaldības principi.  
 
Mūsu “Reģionālais un vietējais barometrs” skaidri parāda, ka pandēmija 
padziļinās pilsētu un reģionu nevienlīdzību.  
 
Taču kohēzijas rezultātus varēs panākt tikai tad, ja tās izstrāde un 
īstenošana notiek visu pārvaldības līmeņu partnerībā.  
 
Tāpēc aicinu Eiropas Komisiju un mūsu reģionālās un vietējās 
pašvaldības: 
 
• uzsākt kopīgu kampaņu, kas uzskatāmi parādītu, kā kohēzijas fondi ir 

bijuši dzīvības āderes vietējām kopienām; 
• otrkārt, kopīgi rīkot “Kohēzijas un noturības forumu”, lai apspriestu 

jauno ES budžetu un Atveseļošanas un noturības mehānismu; 
• un visbeidzot robežreģionu starpā izveidot pastāvīgu apmaiņu 

veselības aprūpes un neatliekamās palīdzības dienestu jomā. 
 
 
Cienītā priekšsēdētāja! Godātie locekļi! 
 
Tas, kas mums palīdzēs izkļūt no krīzes, ir uzticēšanās. 
 
Mūsu nesenās aptaujas liecina, ka vietējās un reģionālās pašvaldības 
joprojām ir tas pārvaldības līmenis, kuram iedzīvotāji uzticas visvairāk. 
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Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju uzskata arī, ka vietējo un reģionālo 
pašvaldību ietekmei jābūt lielākai, lai uzlabotos Eiropas Savienības spēja 
panākt rezultātus. 
 
Dārgie draugi!  
 
Ir laiks spēcīgākai Eiropas demokrātijai. 
 
Eiropas demokrātijai, kas ieklausās un ir tuvāk iedzīvotājiem. 
 
Eiropai, kurā ikdienas dzīvi ietekmē labāks, vienkāršāks regulējums, kas 
vadās pēc subsidiaritātes principa. 
 
Cienītā priekšsēdētāja!  
 
Eiropieši vēlas tikt vairāk iesaistīti politikā.  
 
Jaunieši, kas nepagurdami cīnās par reāliem pasākumiem klimata jomā, 
ir tikai viens no piemēriem.  
 
Viņu balsis ir jāuzklausa konferencē par Eiropas nākotni. 
 
Konference varētu būt brīdis pārdomām par mūsu kopējās mājvietas 
nākotni, un kas ir svarīgi, – kopā ar iedzīvotājiem.  
 
Būsim godīgi: mēs neesam ieinteresēti piedalīties Briseles iestāžu 
“skaistumkonkursā”.  
 
Mēs vēlamies padziļinātu demokratizācijas procesu, kas Eiropas 
Savienību tuvina iedzīvotājiem. Mēs vēlamies, lai institucionālā 
sarežģītība būtu mazāka un iedzīvotāju balsojuma demokrātiskā 
pārstāvība – lielāka.   
 
Rīkosim vietējus dialogus visā Eiropā kopīgiem spēkiem: Eiropas 
Komisija, tās pārstāvības biroji un Europe Direct informācijas centri kopā 
ar mūsu vietējā un reģionālā līmeņa politiķiem ikvienā dalībvalstī. 
 
Dārgie draugi! 
 
Mūsu Eiropa ir nams ar stiprām sienām – dalībvalstīm – un sargājošu 
jumtu – Eiropas Savienību.  
 
Tas ir “Eiropas demokrātijas nams”. 
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Taču, lai cik stipras būtu sienas un jumts, neviens nams nevar stāvēt bez 
stingriem pamatiem.  
 
Eiropas Savienības pamati ir tās reģioni, pilsētas un ciemati.  
 
Tie ir svarīgi, lai Eiropa būtu noturīga, ilgtspējīga un plaukstoša.  
 
  
Cienītā priekšsēdētāja! 
 
Lai to panāktu, esmu pilns apņēmības kopīgam darbam.  
 
Ierosinu četras idejas, lai mūsu partnerība izdotos:  
 

1. kopīgi rīkot vietēja līmeņa dialogus par tematiem, kuru pamatā ir 
iedzīvotāju vajadzības; 
 
2. pastāvīgi vērtēt Eiropas Savienības lēmumu ietekmi mūsu reģionos; 
 
3. Komisijas gadskārtējā ziņojumā par stāvokli Savienībā iekļaut 
reģionālu un vietēju dimensiju; mēs būtu ļoti pagodināti, ja mūsu 
reģionālā un vietējā barometra debatēs, kas notiek oktobrī, jūs varētu 
mums pievienoties katru gadu; 
 
4. sākt kopīgu projektu, lai ar izglītības un kultūras palīdzību reģionālā 
un vietējā līmenī popularizētu Eiropas vērtības, identitāti un 
pilsoniskumu. 

 
Cienītā priekšsēdētāja! Dārgie draugi! 
 
Lai kopā restartētu Eiropu, mums jānostiprina tās pamati. 
 
Mums jāvadās pēc vienkārša principa: ja vēlamies efektīvus risinājumus, 
kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām, lēmumi jāpieņem pēc iespējas tuvāk 
iedzīvotājiem. 
 
Paldies! 
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