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Stimate Domnule Prim-ministru,
Stimate Domnule Vice-prim-ministru, Miniștri, Ambasadori,
Stimate Președinte Drăghici și membri ai Asociației Comunelor din România
În primul rând, permiteți-mi sa vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
Pentru ca poate nu sunteți pe deplin familiari cu instituția pe care o reprezint, as dori să
încep prin a explica pe scurt modul in care Comitetul European al Regiunilor reprezintă
opiniile, cunoștințele și experiența dumneavoastră în cadrul UE.
Creat acum mai mult de 20 de ani, prin Tratatul de la Maastricht, ca organism instituțional
al UE, prin cei 700 de membri și supleanți din toate cele 28 de state membre,
reprezentam adunarea politică a aleșilor locali și regionali. Membrii noștri - președinți de
regiuni, primari sau consilieri - trebuie să fie aleși în mod democratic și / sau să dețină un
mandat politic în țara lor de origine.
In acest fel, vocea dumneavoastră este auzită în Comitetul nostru. Delegația româna de
15 membri, condusa de dl Nica, este cea de-a 7-a delegație ca mărime. Președintele
Drăghici este un membru activ al instituției noastre.
De ce este important să avem o voce în Europa? Pentru ca 70% din legislația UE are un
impact la nivelul regiunilor, satelor și orașelor noastre. Noi, liderii locali aleși democratic,
trebuie să contribuim nu doar la adoptarea legislației UE, ci, de asemenea, să decidem
cu privire la viitorul Europei. Noi dam Europei legitimitate.

De ce vizitez România
In primul rând pentru ca, in calitate de lideri politici ai autorităților locale și regionale,
avem obiective comune: pentru a crea creștere economica și locuri de muncă si pentru a
utiliza eficient resursele si asigura cele mai bune servicii publice. Fie că vorbim despre
satul meu natal, în Laponia, sau despre un oraș ca București, avem o misiune comună:
de a oferi o viață decentă și durabilă pentru comunitățile noastre.

Acesta este motivul principal pentru vizita mea în România: pentru a asculta provocările
cu care vă confruntați în comunele, orașele și județele dumneavoastră și pentru a
împărtăși ideile cu privire la modul în care putem îmbunătăți Uniunea Europeană.
Zonele rurale
Eu sunt născut într-un sat de 4000 de locuitori de lângă Cercul Polar, în Laponia,
Finlanda. Sunt sigur că ați auzit de Moș Crăciun - el, de asemenea, vine de acolo. Sunt
foarte atașat de acest loc și înțeleg caracterul și importanța comunităților rurale. În nordul
Finlandei, clima este dura și temperaturile pot scădea până la -40 grade, aceasta
afectând profund agricultura. Adesea, suntem nevoiți sa facem eforturi deosebite pentru
a avea acces la electricitate, apă caldă, dar si la școli si internet pentru copii noștri.
Așa cum am înțeles, România constă din 50% zone rurale. Si dumneavoastră încercați
sa oferiți soluții locale pentru a furniza servicii publice de calitate și infrastructură decentă.
Din punctul meu de vedere, infrastructura nu înseamnă numai drumuri și gestionarea
apei si a deșeurilor, ci și noi tehnologii. Digitalizarea administrației este esențială pentru
dezvoltarea economică, precum și pentru bunăstarea fiecărei persoane. Vă încurajez să
utilizați mijloace digitale în munca de zi cu zi. Sunt sigur ca Președintele Drăghici va fi de
acord, știu ca este un utilizator pasionat de tehnologiile digitale.
Actualele provocări ale Uniunii Europene
Europa pare a fi constant lovita valuri de provocări dificile: inegalitatea regională, șomajul
în rândul tinerilor, criza refugiaților, situația din Marea Britanie.
Aceste provocări produc deziluzie în UE. Pe de alta parte, suntem convinși ca avem
nevoie de soluții comune la aceste probleme comune. Si aceasta nu depinde doar de
Bruxelles, ci depinde de fiecare dintre noi. Și, din punctul nostru de vedere, suntem deciși
să transformam provocările în oportunități pentru evoluții pozitive în viitor.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a vorbit recent in fata membrilor
Comitetului Regiunilor și mesajul său a fost clar: autoritățile locale și regionale au un rol
esențial în depășirea provocărilor cu care se confrunta Europa. Acum doua zile, la
Consiliul European, dl. Tusk îl cita pe W. Churchill: “Daca Europa este să fie salvata de la
o mizerie infinită și de la o dispariție definitiva, trebuie să existe acest act de credință în
familia europeană”. Aceeași abordare este împărtășită de Președintele Comisiei
Europene, dl. Juncker, si este ceea ce ar trebui sa dea de gândit, dar sa ne si întărească
pe fiecare dintre noi.
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Pe de alta parte, nu doar liderii instituțiilor europene, sunt gata să lucreze cu Comitetul
Regiunilor: In ultimele luni m-am întâlnit cu prim-miniștrii din Luxemburg, Olanda și
Slovacia. Și astăzi, în cadrul scurtei călătorii de o zi de la București am avut onoarea sa
discut cu Prim-ministrul Cioloș care, în calitate de comisar UE pentru agricultura, a fost
foarte mult apreciat în rândul membrilor noștri. Mă voi întâlni, de asemenea, cu Vicepremierul Dâncu, cu dna Ministru Răducu si cu dl Ministru Curaj, cu care voi vizita, mai
târziu, un excelent proiect finanțat prin fonduri structurale.
Cum putem aborda provocările Europei dintr-o perspectivă regională și locală?
Opiniile autorităților locale și regionale contează mai mult astăzi decât oricând înainte. Ca
Adunare a autoritarilor locale si regionale, vrem o dimensiune teritorială mai puternică a
legislației UE, o Europa mai simpla și mai conectata, precum și cheltuieli mai bine
gestionate.

Întrebarea este cum sa facem aceste lucruri.
O să încep cu un mai bun cadru legislativ. În practică, aceasta înseamnă că legislația UE
trebuie să fie simplificată și îmbunătățită pentru a satisface nevoile reale ale comunităților
noastre. A avea reguli simple înseamnă si utilizarea fondurilor structurale intr-un mod mai
eficient la nivel local și regional.
Simplificarea înseamnă, de asemenea, o utilizare mai simplă a bugetului UE. După cum
știți, intre 2014-2020, România va beneficia de 30,8 miliarde de euro din fondurile
structurale, reprezentând cca.1 500 de euro pentru fiecare cetățean.
Pentru 2007-2013, mi s-a spus că rata de absorbție în România ar putea ajunge în cele
din urmă între 75-80%. Însa, știu ca există, de asemenea, dificultăți in creșterea
absorbției fondurilor. O parte din soluții ar putea consta în: îmbunătățirea capacității
administrative; pregătirea mai buna a proiectele mari de infrastructură și, în special
procesul de achiziție publică; evitarea schimbării frecvente a legislației. Aici, ar putea fi
menționata si necesitatea unei responsabilități politice mai mare, care trebuie să includă
lupta continuă împotriva oricărei forme de corupție.
Să va explic ceea ce se face de către Comitetul Regiunilor al UE pentru a aborda unele
dintre aceste probleme.
În primul rând, oferim autorităților regionale și locale șansa de a discuta provocările și
obstacolele în implementarea fondurilor UE. Aceasta include identificarea de soluții
pentru a reduce erorile referitoare la achizițiile publice. Si dați-mi voie sa va spun ca cele
mai multe erori nu sunt datorate fraudei, ci complexității procesului de achiziții.
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În cele din urmă, deoarece autoritățile publice locale și regionale reprezintă o mare parte
din administrațiile publice din UE, Comitetul nostru depune eforturi majore pentru a
încuraja accelerarea investițiilor prin folosirea judicioasa a banilor publici, si, respectiv,
prin reducerea numărului de erori și combaterea fraudei.

As dori sa va dau câteva exemple.
Simplificarea fondurilor; Ce schimbări vrem?
În primul rând, gestionarea resurselor umane și financiare este pur și simplu prea
complicata. Recent, Curtea Europeană de Conturi a declarat că, povara administrativa pe
care o presupune cheltuirea fondurilor UE este o cauză majoră a erorilor în domeniul
achizițiilor publice.
De asemenea, consideram ca proiectele finanțate prin fondurile structurale sunt verificate
de prea mute ori de către autoritățile de audit, la diferite niveluri. Acest lucru creează mai
multe birocrație, fără a asigura îmbunătățirea calității. Diferitele niveluri ale autorităților de
audit trebuie să colaboreze mai strâns, să se bazeze pe concluziile la care ajung separat
si sa nu mai multiplice nejustificat auditul.
Simplificarea este vitală pentru politica de coeziune a UE. Comitetul Regiunilor
organizează o serie de activități - cu Președinția olandeza a UE și cu experți din
guvernele și autoritățile naționale, locale și regionale din toate cele 28 de state membre
UE - cu privire la aspecte cum ar fi auditul, achizițiile publice și ajutoarele de stat. Ne
dorim o îmbunătățire a capacitații administrațiilor publice, pentru a facilita achizițiile și a
crește utilizarea soluțiilor digitale inovatoare.
De peste 10 ani, Comitetul nostru a cerut mai multa simplificare, motiv pentru care a
salutat inițiativa dnei Comisar Crețu pentru crearea unui un grup de lucru al Comisiei
privind simplificarea.
În fine, la cererea Guvernului slovac (care asigura de la 1 iulie Președinția UE), vom
adopta o poziție oficială - noi numim acest lucru un aviz – cu privire la simplificarea
Fondurilor Structurale și a investițiilor. În același timp, pe 8-9 iulie, în Bratislava, vom
organiza un Summit al regiunilor și orașelor pentru a dezbate îmbunătățirea investițiilor
private și publice. Va invit călduros sa participați la acest summit.
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Un ultim cuvânt cu privire la rolul “strategiilor de specializare inteligentă" atunci când se
decide asupra investițiilor. Sa luăm exemplul proiectului dvs. de 300 de milioane de euro
de la Măgurele: "Extreme Light Infrastructure". Acesta are potențialul de a dezvolta
întreaga regiune. Dar acest obiectiv poate fi atins doar cu o condiție: ca toți cei implicați președinți de județ, primari, dar și universități și respectiv mediul de afaceri - să lucreze
împreună pentru a dezvolta strategiile de specializare inteligentă a întregii regiuni. Toți
acești actori trebuie sa construiască împreuna un sistem inovativ in care toate elementele
lucrează în tandem pentru stimularea dezvoltării întregii regiuni.
Acest lucru poate fi realizat nu numai în orașele mari: specializarea inteligentă poate
avea un impact pozitiv in zonele rurale. Trăim într-o eră a vitezei internetului, o era in
care noile tehnologii și digitalizarea pot îmbunătăți rapid creșterea economica.
O viziune teritorială pentru dezvoltarea satelor, orașelor și regiunilor
În Comitetul European al Regiunilor, suntem convinși că descentralizarea are o
contribuție esențială la reducerea decalajelor economice și sociale. In plus, acest lucru
poate încetini exodul forței de munca din regiunile sărace către orașele mari.
Descentralizarea si buna guvernare locală și regională aduce politica Uniunii Europene
mai aproape de oameni. Descentralizarea promovează transparența și asigura
leadership-ul democrației. Dar, acest lucru, poate avea succes numai dacă e făcut prin
intermediul instituțiilor alese în mod democratic și pe deplin reprezentative, care sunt
responsabile pentru cetățenii pe care-i reprezintă.
Știu ca în România au fost discuții cu privire la descentralizare și regionalizare. In urma
cu ceva vreme, Comitetul Regiunilor a primit vizita unuia dintre miniștrii dumneavoastră
pentru a prezenta planurile de regionalizare. Vă încurajez să continuați in această
dezbatere privind regionalizarea. Ea trebuie sa includă toate partidele politice,
comunitățile locale, societatea civila, mediul academic.
Va indemn sa concepeți un proiect de dezvoltare teritoriala pentru țara dumneavoastră!
Acest proces nu numai că generează o viziune teritorială mai buna pentru dezvoltarea
satelor, orașelor și regiunilor, dar si o mai bună coordonare și un parteneriat mai bun
între diferitele niveluri de guvernare. Descentralizarea si regionalizarea ar putea avea mai
multe avantaje: înțelegerea nevoilor populației; (co) dezvoltarea de politici de stimulare a
creșterii durabile și competitive; o mai bună gestionare economică și investiții la nivel
local și regional; in fine, o mai mare autonomie și democrație locala și regionala.
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Concluzie

Dragi prieteni,
Anul trecut România a avut a doua cea mai mare creștere a PIB în UE și sunt sigur că
veți fi de acord cu mine: sprijinite si de fondurile UE, satele, orașele și județele voastre au
fost in fruntea acestei creșteri economice.
Dar poate ca nu toate comunitățile au o abordare antreprenorială a investițiilor. Multe
autorități locale și regionale trebuie să facă față cu bugete mai mici unui număr crescând
de responsabilități legale. Astăzi, ele se vad obligate sa facă mai mult cu mai puțin!
Prin urmare, avem nevoie de mai multe sinergii între fondurile publice și cele private.
Avem nevoie de transparență și norme mai simple. Si, in calitate de politicieni aleși, avem
responsabilitatea de a lua deciziile corecte cu privire la unde si cum sa facem investiții la
nivel local.
Și acest lucru se poate face doar atunci când se lucrează în parteneriat - cu toate
nivelurile de autoritate publica, cu sectorul privat si cu universitățile. Trebuie sa ținem
cont de toate resursele de care dispunem pentru ca avem obligația de a face lucruri
concrete pentru comunitățile noastre.
Trebuie să progresam și sa privim in viitor pentru a aduce această schimbare. Trebuie sa
fim mai eficienți, sa economisim timp și resurse. Trebuie sa obținem rezultatele pe care
cetățenii noștri le așteaptă de la noi.
Va mulțumesc.
******
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