Матьє Морі, подорож серцем європейських
інституцій

Свідчення трьох Президентів Асамблеї
європейських регіонів (ARE)

Матьє Морі народився у 1980 році в місті Агено (Франція). Він – батько двох дітей,
Майї та Марго. Є випускником Інституту політичних досліджень міста Лілля, має
ступінь магістра європейської публічної політики в Університетському коледжі
Лондона та ступінь з історії в Оксфордському університеті.
Він розпочав свою професійну кар’єру
в Парижі, в компанії, що займалась
оцінкою державної політики, потім у
Лондоні, у консалтинговій компанії,
де він захищав податкові інтереси
коаліції з 800 НУО.

Ефективний перед викликами:
Конгрес, що є більш політичним,
більш інноваційним, більш
переконливим
Шановні члени Конгресу!
25 жовтня Ви оберете свого Генерального Секретаря. Ці вибори, що відбуваються
кожні п’ять років, цього року проходитимуть у винятковому контексті з кількох причин.
Через російську агресію проти України до Європи повернулась війна. Починаючи з
1945 року у нас ніколи не було конфлікту такої природи і такого масштабу, який вже
призвів до десятків тисяч жертв серед цивільних і військових. Це також повернення в
Європу агресивного імперіалізму, що загрожує всім нашим демократіям без винятку.
Крім того, цей конфлікт є частиною контексту кризи, яка вже існувала і яку він загострює.
Я, звичайно, маю на увазі кліматичну кризу, погіршення якої продемонструвало це
нетипове літо 2022 року, кризу в сфері енергетики, можливі міграційні кризи та кризу
у сфері охорони здоров’я.
Що може зробити Конгрес у цьому контексті?
Конгрес має право представляти місцеві та регіональні органи влади перед Радою
Європи та європейськими урядами. Крім того, він має вплив на усі ці громади та може
бути для них прикладом.
Конгрес повинен реагувати на потребу в демократії, що постійно зростає. Так само як
наші громади знаходяться в серці наших демократій, найближчих до громадян, і це є
природним внеском Конгресу в «демократичний» напрямок діяльності Ради Європи,
так і наші муніципалітети та регіони також є важливими стратегічними гравцями для
подолання криз, в яких ми опинилися.
Екологічна та кліматична криза: 2/3 цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних
Націй мають бути реалізовані на місцевому та регіональному рівнях.
Українські біженці: наші муніципалітети приймають їх першими.
Ми – частина вирішення криз та повинні взяти на себе цю відповідальність. Щоб
гідно відповісти на ці виклики, Конгресу доведеться бути ще більш політичним, більш
інноваційним, більш переконливим.
Це моє переконання, це моя дорожня карта, і саме тому я шукаю Вашої довіри.
Матьє Морі

У 2010 році він приєднався до
Асамблеї європейських регіонів (ARE)
і у 2014 році став її Генеральним
Секретарем.
Обіймаючи цю посаду протягом
шести років, він зміцнив політичний
вплив Асамблеї на європейські
та міжнародні інституції та її
партнерство з іншими мережами міст
і регіонів.
Він веде процес зближення з
Конгресом і Радою Європи, повною
мірою використовуючи можливості,
які надає роль статутного партнера
Конгресу.

Жінки-політики, Президенти та Віце-Президенти Асамблеї європейських
регіонів (ARE), представники різних політичних та культурних осередків, ми є
свідками високого професіоналізму Матьє. Він був точним та лояльним. Він
завжди оточував турботою обраних членів Асамблеї, поважаючи кожного та
захищаючи інтереси всіх. Він вселяв ентузіазм і рішучість в Асамблею та свою
команду і завжди приділяв увагу просуванню ідеї рівних можливостей і гендерної
рівності.

Нарешті, він впорався з великою
фінансовою кризою в Асамблеї європейських регіонів (ARE), провівши складну,
але необхідну реорганізацію, яка дозволяє Асамблеї зберегти своє місце серед
основних європейських територіальних мереж.

Як Генеральний Секретар Асамблеї європейських
регіонів (ARE), Матьє Морі працював з кожним із них

Після дванадцяти років роботи на
керівних європейських посадах Матьє
Морі розвинув широку мережу серед
головних
європейських
учасників
демократії. Матьє Морі розмовляє тут із
Президентом Європейського Парламенту
Робертою Мецолою, зокрема, щодо питань
верховенства права та політики сусідства,
які можуть стати предметом сильної
взаємодії між Конгресом та Європейським
парламентом.

У 2020 році він був призначений
Директором
Програми
транснаціональної
співпраці
Північно-Західної
Європи
з
бюджетом 310 мільйонів євро,
яка
опікувалась
фінансуванням
сотні проєктів у містах і регіонах
Європи. Одразу після призначення
йому довелося протидіяти кризі,
спричиненій Brexit, та втратою
найбільшого фінансового донора.
Потім він очолив та завершив
дворічні переговори з державамичленами та Європейською комісією,
з метою накреслення контурів
міжрегіональної програми Interreg на
2021-2027 роки.
Матьє Морі — менеджер, відданий
принципу
доброзичливого
управління, що базується на довірі.
Упродовж своєї кар’єри він завжди
приділяв особливу увагу рівним
можливостям і просуванню гендерної
рівності.
У вільний час він захоплюється
плаванням і веслуванням.
В
юності
був
органістом,
захоплювався
хоровим
співом.
У живописі він віддає перевагу
мистецтву імпресіоністів і зокрема
йому
подобається
творчість
англійського художника Вільяма
Тернера.

Зліва направо: Йоганна Мікл-Лейтнер (Нижня Австрія, Австрія) Віце-Президент Асамблеї
європейських регіонів (ARE) з 2010 по 2011 рр.; Мішель Саббан (Іль-де-Франс, Франція)
Президент Асамблеї європейських регіонів (ARE) з 2008 по 2013 рр.; Доктор Ханде Озсан Бозатлі
(Стамбул, Туреччина) Президент Асамблеї європейських регіонів (ARE) з 2013 по 2017 рр.

Дякуємо за Вашу підтримку, це був захоплюючий досвід співпрацювати з
Вами і завдяки Вам служити територіальній демократії. Обрані посадовці є
основою нашої демократії. Рівень їхнього мислення та їхньої роботи, пов’язаної з
представництвом громадян, є запорукою життя демократії. І саме тому віддана,
ретельна і сповнена поваги підтримка обраних посадових осіб в їхній роботі є
важливою для належного функціонування наших об’єднань. У цьому і є роль
відповідального та компетентного Секретаріату. Це є моїм прагненням на
наступні роки. Матьє Морі

Флагманська місія Ради Європи: права людини

Асамблея європейських регіонів є однією
із територіальних політичних асоціацій,
історично присутніх на узбережжі Чорного
моря. Саме завдяки зв’язкам, налагодженим
роками, Матьє Морі взяв участь у старті
Альянсу міст і регіонів для відновлення
України. Це було зокрема можливістю
обговорити гуманітарну ситуацію в місті
Ірпінь з його міським головою, Олександром
Маркушиним. Українські муніципалітети
та їхні обрані представники повністю
віддані своєму населенню, яке надзвичайно
страждає від конфлікту, спричиненого
російською агресією. Конгрес має обов’язок
рішуче підтримувати українські громади в
цій боротьбі.

Права людини – це не просто міжнародний договір чи конвенція, це культура,
яку ми повинні прищеплювати на всіх рівнях, від громадянина до Страсбурзького
суду. Ця концепція також зобов’язує територіальні органи влади, яка мають своїм
обов’язком поширювати цю культуру.
Це стосується не тільки взаємовідносин між громадами та громадянами, але
також освітнього покликання наших громад через їхню державну політику та їхні
конкретні щоденні дії.
Культура прав людини, міцно вкорінена серед нашого населення, означає більше
поваги до конвенції на наших територіях і менше звернень до Страсбурга.

Контакти
https://www.mathieumori-congress2022.com
https://www.facebook.com/MoriCongress2022
https://www.linkedin.com/in/mathieu-mori-51510615
За потреби, прошу звертатися до мене:
mathieumori.congress2022@gmail.com

Сайт кампанії

Конгрес зобов’язаний бути солідарним
з Україною
Я вирішив поїхати до України,
до Києва, у тиждень 24 серпня,
коли відзначається сумна дата,
шість місяців з початку російської
агресії, а також святкування
національного свята на честь незалежності
країни.
Цим візитом я хотів продемонструвати свою
солідарність із країною, яка стала жертвою
Матьє
Морі
зустрівся
з
варварської агресії, із мерами міст та головами
Головою української делегації
регіонів, які показали у найгірші години своєї
у Конгресі, Лілією Пашинною.
історії, наскільки вони важливі для захисту
Попри драматичні обставини,
українська делегація та її Голова
своїх громадян.
рішуче віддані Конгресу.
Тінь
нового
російського
імперіалізму
простягається далеко за межі України.
Конгрес миттєво продемонстрував свою
солідарність, зокрема, через рекомендації
щодо «Приймання жінок і дітей-біженців у містах і регіонах Європи». Обрані
члени Конгресу також виступили з такими ініціативами, як мережа «city4cities»,
започаткована Головою Верінгером у партнерстві з Асоціацією міст України та
Конгресом.
Ми повинні продовжувати цю діяльність, і я сповнений рішучості задіяти
Конгрес після закінчення цього конфлікту сприяти зміцненню місцевої влади
в Україні з повагою до наших демократичних обраних представників і прав
людини.»

Посилити потенціал ініціативи громад для
подолання викликів
Просувати Хартію
Конгрес є єдиною європейською інституцією, яка, завдяки міжнародній конвенції,
контролює належне функціонування місцевої та регіональної демократії на
нашому континенті. Багато демократичних досягнень у державах-членах було
здійснено завдяки рекомендаціям моніторингу Конгресу.
Через складнощі з бюджетними перспективами ми повинні захистити політичне
серце Конгресу. Для цього необхідно працювати в повній взаємодії з державамичленами, щоб забезпечити та покращити моніторинг та пост-моніторинг Хартії,
а також спостереження за виборами.

Переконати уряди
Кризи, які нам загрожують, ставлять міста та регіони в центр прийняття рішень.
Наші рекомендації, наші спостереження є корисними для країн. Разом з тим,
необхідно покращити їх видимість та сприйняття урядами.
Робота Комітетів має й надалі залишатися актуальною та інноваційною та
відповідати трьом основним напрямам діяльності Ради Європи. Наприклад,
доповідь Пана Ламберца про дорадчу демократію містить практичні приклади,
які Комітет Міністрів позитивно розглянув
під час підготовки резолюції із цього питання.

Деталі візиту Матьє Морі до Києва дивіться на сайті.

Співпрацювати
тісніше

Молодь – абсолютний імператив Конгресу

Програми
співпраці
допомагають
муніципалітетам і регіонам застосовувати
Хартію та виконувати рекомендації та
резолюції Конгресу.

Конгрес давно зрозумів важливість молоді
для побудови майбутнього демократії на
наших територіях. Усі доповідачі з цих питань
підкреслювали, що молодь, яку слухають,
залучають, яка має доступ до навчання та
працевлаштування, робить великий внесок
у демократичний та соціально-економічний
динамізм своєї громади.
Нещодавно
Матьє
Морі
поспілкувався з болгарським
уповноваженим з інновацій,
досліджень, культури, освіти та
молоді, Марією Габріель, щодо
питань молоді. Європейський
Союз і Рада Європи поділяють
однакові занепокоєння щодо
інтеграції
молоді
в
наші
суспільства.

Останніми роками Конгрес мав оригінальний
досвід залучення «молодих делегатів», який
надавав кожній делегації можливість гнучкої та
дуже відкритої участі молодого делегата.

Фінансові проблеми Ради Європи та,
отже, Конгресу загрожують цьому досвіду.
Необхідно вивчити всі бюджетні можливості
для продовження і навіть посилення цієї
молодіжної політики. Повернення молоді до
центру наших демократичних інститутів є абсолютним імперативом.

якомога

Співпраця з Україною має залишатися
пріоритетом, як і з країнами «на першій лінії»,
як Грузія та Молдова. Особливу увагу слід
приділити Західним Балканам і Кавказу.
Територіальні
асоціації
та
Комітет регіонів зацікавлені у
співпраці з Конгресом, який
пропонує проведення унікальної
тематичної експертизи. Матьє
Морі багато років співпрацював з
їхніми генеральними секретарями.
Фото вгорі: Фабріціо Россі,
Генеральний Секретар Ради
європейських муніципалітетів і
регіонів (CEMR).
Нижнє фото: Петро Бліжковський,
Генеральний Секретар Комітету
регіонів.

Забезпечення сталості такого фінансування
в обмежених фінансових та інституційних
рамках буде вимагати наполегливості та
дипломатії.
І, якщо потреби чітко визначені, територіальні
асоціації або європейські та міжнародні
органи також вимагають експертного досвіду
Конгресу та можуть поширювати його роботу.

Більш помітний і впливовий Конгрес
Робота Конгресу часто є інноваційною для покращення демократії у містах
та регіонах. Але нам потрібно більше доводити це, особливо урядам. Було
проведено значну роботу, пов’язану з розвитком партнерства з європейськими
органами та регіональними асоціаціями. Безумовно, зараз Конгрес відомий і
шанований у європейській та міжнародній місцевій і регіональній екосистемі, але
він ще не має того впливу, на який заслуговує.
Конгрес також слід розглядати в рамках Ради Європи як другу політичну
асамблею, що складається з обраних членів всередині міжурядової організації.
Постійний діалог з Комітетом міністрів є важливим.
І, нарешті, необхідно надати додаткові засоби комунікації Конгресу. Наша
присутність у соціальних мережах має бути ще більш ефективною. Необхідно
надавати перевагу з’єднанню наших мереж із мережами наших обраних
представників. Допомога та залучення обраних посадових осіб до цієї цифрової
комунікації є надзвичайно важливими.

Збільшити засоби дій обраних посадових осіб
Конгрес складається з обраних представників територіальних органів влади, які
надають йому політичного виміру та власної ідентичності в рамках Ради Європи.
Усі разом із різними політичними поглядами вони утворюють асамблею, що може
приймати рішення, затверджуючи їх на благо територіальної демократії. Обрані
посадовці беруть участь у роботі Конгресу на додаток до виконання мандату
або декількох мандатів у своїх країнах, і, для переважної більшості, на додаток
до іншої професійної діяльності. Іншими словами, обранці Конгресу працюють
у складних умовах, які повинні компенсуватися підтримкою Секретаріату та
іншими інноваційними формулами.
Щоб зміцнити засоби дій обраних посадових осіб, необхідно розглянути:
• допомогу політичним групам для просування політичного діалогу та заохочення
пропозицій;
• встановлення більш гнучкого мовного режиму статутної діяльності;
• покращення обмінів з обраними членами Парламентської асамблеї;
• відновлення діалогу з Комітетом міністрів.
Для цього, а також, щоб залишатися в рамках наданого бюджету, нам доведеться
відмовитися від усієї непотрібної бюрократії, щоб стати більш реактивними.
Секретаріат Конгресу є компетентним і відданим: із новим імпульсом він зможе
реформувати процедури, які стали неефективними.

Розширена версія програми Матьє Морі доступна на сайті кампанії. Ви також
знайдете там свідчення Магнуса Бернтссона (президента ARE).

