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Evropský výbor regionů byl zřízen v roce 1994 poté, co vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva. Je shromážděním 329 
regionálních a místních představitelů ze všech 27 členských států EU, kteří zastupují více než 446 milionů Evropanů.
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Vážená paní předsedkyně von der Leyenová, vážené kolegyně a vážení 
kolegové, milí přátelé, 
 
 
toto dramatické období posílilo samotnou podstatu evropské solidarity a 
odpovědnosti.  
 
Máme-li přijmout ta správná opatření, musíme si uvědomit, co naši občané 
potřebují.  
 
Proto jsem velmi rád, že mohu představit náš první regionální a místní 
barometr. 
 
Název „barometr“ jsme odvodili z mého rodného jazyka. V řečtině totiž 
„baros“ znamená „váha“, tj. váha evropských regionů, měst a vesnic. 
 
„Metron“ pak znamená „míra“, „měření“.  
 
Chceme-li vědět, v jakém stavu je naše Unie, musíme nejprve „změřit“ 
stav našich regionů a měst.  
 
Musíme posoudit, jak na tom je naše obyvatelstvo, abychom zjistili, zda 
byla opatření EU v praxi účinná a co musí EU na pomoc občanům udělat. 
 
 
Vážená paní předsedkyně, 
 
ve svém projevu o stavu Unie jste zcela správně vyzdvihla hrdinství lékařů, 
zdravotních sester a ošetřovatelů a zásahových složek v první linii.  
 
Já bych na tomto místě chtěl vzdát hold také dalším hrdinům, kteří v boji 
proti pandemii hrají stěžejní roli – starostům, nejvyšším představitelům 
regionů a členům zastupitelstev. 
 
Členové Výboru se na naší platformě COVID-19 podělili o nepřeberné 
množství skutečných svědectví.  
 
Svědectví o tom, jak se města a regiony vytrvale snaží ochránit 
obyvatelstvo a místní ekonomiku.   
 
Volení regionální a místní političtí činitelé se starají o to, aby měly 
nemocnice potřebné vybavení.  
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Zajišťují, aby nadále fungovala veřejná doprava a aby byla bezpečná.  
 
Místní představitelé pomáhají těm nejohroženějším osobám a místním 
podnikům. 
 
Dosáhnout v Evropě oživení bude možné pouze prostřednictvím solidarity, 
a to nejen mezi členskými státy, ale i napříč hranicemi a mezi jednotlivými 
regiony.   
 
Je nutné, abychom se v tomto procesu všichni angažovali a pociťovali za 
něj odpovědnost.  
 
Vážená paní předsedkyně, milí přátelé, 
 
základem Evropy jsou její regiony, města a vesnice. 
 
Například slovenské město Prešov, které zakoupilo elektrická vozidla pro 
dodávání potravin a léků starším osobám.  
 
Nebo polské Lublinské vojvodství, které s využitím fondů EU pořídilo 
zdravotnický materiál. 
 
A také italské město Capannori, jehož starosta uspořádal finanční sbírku 
na nákup vybavení pro místní nemocnici a potravin pro ty, kdo přišli o 
práci. 
 
To je důkazem, že jeden milion volených místních a regionálních politiků 
tvoří demokratickou základnu Evropské unie. 
 
Díky nim není EU něčím vzdáleným a neefektivním, protože ji zviditelňují 
a dávají jí hmatatelnou podobu.  
 
Výsledky regionálního barometru dokládají, že pandemie nás zasáhla 
všechny.  
 
Vyplývá z něho, že některé oblasti jsou na tom zvlášť špatně. 
 
Nejhůře se pandemie dotkla regionu Île-de-France, španělských regionů 
Andalusie, Kastilie a León, Madrid a Valencie a většiny italských regionů, 
dále pak také pobřežních regionů v Chorvatsku, ve východním Bulharsku 
a v Řecku.  
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Rozevírající se nůžky mezi stále nižšími příjmy a stoupajícími výdaji 
vystavují veřejné finance obcí, měst a regionů v EU značnému tlaku.  
 
Jen v roce 2020 přijdou orgány územní samosprávy ve Francii, Německu 
a Itálii o 30 miliard EUR.  
 
Více než 90 % regionů a obcí v EU očekává prudký pokles příjmů. 
 
Pokud zkolabuje systém veřejných služeb, bude proces oživení trvat déle 
a bude pro naše občany a komunity bolestnější.   
 
Vážená paní předsedkyně,  
 
EU podnikla v souvislosti s pandemií rázné kroky. Balíček investic, který 
jste navrhla, je něčím zcela mimořádným.  
 
Tato opatření však bezpochyby budou úspěšná jedině v případě, že bude 
příští rozpočet EU a nástroj „Next Generation EU“ naplánován promyšleně 
v souladu s potřebami našich regionů.  
 
Pokud se bude plán na podporu oživení řídit pouze potřebami států a 
nebude přihlížet k místní situaci, pak skončí nezdarem.  
 
Regionální a místní orgány realizují polovinu veřejných investic v EU a 
vynakládají jednu třetinu veřejných výdajů, proto se musí na plánech na 
podporu oživení podílet. 
 
Vyzývám tudíž EU a regionální a místní orgány: 
 
• aby lépe koordinovaly své kroky v procesu oživení a plně zohledňovaly 

územní dopad, 
 
• aby byla městům a regionům poskytnuta pomoc s cílem odstranit 

finanční deficit a ochránit je před efektem „rozevírajících se nůžek“ 
 
• a aby proces oživení v EU probíhal udržitelným a inkluzivním 

způsobem, na úrovni EU se zcela skoncovalo s investováním do 
fosilních paliv a regionům a městům byl poskytnut přímý přístup k 
finančním prostředkům na provádění místních ekologických projektů. 

 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
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krize vyvolaná pandemií COVID-19 může připravit jednu celou generaci o 
jakékoli perspektivy.  
 
Pouze šest členských států je schopno zajistit pro alespoň 80 % žáků 
distanční výuku. 
 
V souvislosti s rozmachem práce z domova se změnil způsob, jakým lidé 
a podniky fungují.  
 
Musíme nutně uspíšit zavádění rychlého internetového připojení ve všech 
podnicích, veřejných orgánech a domácnostech, aby se nezvětšovaly 
rozdíly v dostupnosti digitálních technologií mezi venkovem a městy. 
 
Naše zpráva také potvrzuje, že se koronavirová pandemie ve zvlášť velké 
míře dotýká žen, které představují téměř 80 % pracovníků ve 
zdravotnictví.  
 
Pandemie rovněž ukázala, jak obrovské jsou rozdíly v oblasti nemocniční 
péče.  
 
Německo má například šestkrát více lůžek na jednotkách intenzivní péče 
než Portugalsko.  
 
Musíme se na toto nové schéma regionálních nerovností zaměřit a 
poskytnout regionům pomoc, aby si se zvýšenou poptávkou po zdravotní 
péči dokázaly poradit. 
 
Podle Evropanů by měla EU tématu zdraví věnovat přednostní pozornost.  
 
EU a regionální a místní orgány tedy nyní musí: 
 
• značně zintenzivnit úsilí o zamezení sociálnímu vyloučení, aby tak kvůli 

této pandemii nepřišla celá jedna generace o vyhlídky do budoucna 
• a v souladu se zásadou subsidiarity nastolit rovnováhu mezi 

kompetencemi v oblasti zdraví na evropské, celostátní, regionální a 
místní úrovni.   

 
Naše společná koncepce „aktivní subsidiarity“ nám umožňuje podpořit 
dialog mezi všemi úrovněmi správy a nalézt díky tomu vhodné rozdělení 
pravomocí v budoucí „evropské zdravotní unii“. 
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Vážená paní předsedkyně, milí přátelé, 
 
z našeho regionálního barometru je patrné, že politika soudržnosti je 
důležitá pro všechny lokality a občany v Unii.  
 
O soudržnost se opírá celá Evropa – od Azorských ostrovů až po Kypr, od 
Středozemního moře až po Arktidu.  
 
Nejsou však za ní pouze peníze, jedná se o základní hodnotu, která 
přináší užitek v životě každého z nás.  
 
Je to unikátní nástroj, pomocí něhož lze ochránit občany, překonat 
pandemii a vybudovat udržitelné a odolné komunity, aniž by byl někdo 
opomenut. 
 
Je tomu téměř čtyřicet let, co byla soudržnost zakotvena ve Smlouvách 
EU.  
 
Během současné pandemie opět poskytla regionům a městům potřebnou 
pomoc.  
 
12 000 členů „Aliance soudržnosti“ se společně hlásí k zásadám 
partnerství a víceúrovňové správy.  
 
Z regionálního a místního barometru jasně vyplývá, že pandemie 
prohloubí rozdíly mezi jednotlivými regiony a městy.  
 
Soudržnost však může přinést výsledky pouze tehdy, bude-li koncipována 
a prováděna v partnerství se všemi úrovněmi správy.  
 
Vyzývám tudíž Evropskou komisi a regionální a místní orgány: 
 
• aby zahájily společnou kampaň s cílem ukázat, že finanční prostředky 

určené na soudržnost jsou pro místní komunity životně důležité, 
• aby společně pořádaly výroční fórum věnované soudržnosti a 

odolnosti, na němž se bude diskutovat o novém rozpočtu EU a facilitě 
na podporu oživení a odolnosti, 

• a aby byla navázána trvalá výměna mezi příhraničními regiony, co se 
týče služeb v oblasti zdravotnictví a řešení krizí. 

 
 
Vážená paní předsedkyně, vážené členky a vážení členové, 
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z této krize nás může vymanit důvěra. 
 
Z našeho nedávného průzkumu vyplývá, že místní a regionální orgány se 
i nadále těší největší důvěře evropských občanů. 
 
Většina z nich si rovněž myslí, že by měl být těmto orgánům poskytnut 
větší vliv, aby byla EU lépe schopna plnit své cíle. 
 
Milí přátelé,  
 
nyní je třeba posílit evropskou demokracii. 
 
Evropskou demokracii, která bude lidem naslouchat a bude k nim mít 
blíže. 
 
Evropu, která se bude řídit zásadou subsidiarity a v níž se bude díky 
kvalitnějším a jednodušším právním předpisům lépe žít. 
 
Vážená paní předsedkyně,  
 
evropští občané se chtějí podílet na politickém životě.  
 
Jako příklad zmiňme mladé lidi, kteří vytrvale bojují za to, aby se proti 
změně klimatu skutečně něco dělalo.  
 
Jejich názory musí být vyslyšeny během konference o budoucnosti 
Evropy. 
 
Tato konference by mohla být příležitostí k tomu, abychom se zamysleli 
nad budoucností naší Unie a abychom tak především učinili se zapojením 
občanů.  
 
Na rovinu zde říkám, že podstatou této konference by podle nás nemělo 
být nějaké soupeření mezi orgány a institucemi sídlícími v Bruselu.  
 
Měla by spíše zahájit proces hluboké demokratizace, který EU přiblíží 
lidem. Je třeba zjednodušit institucionální systém a demokratičtěji 
zohledňovat hlasy občanů.   
 
Spojme síly a uspořádejme v celé Evropě, v každém z jejích členských 
států, sérii místních dialogů za účasti Evropské komise, jejích zastoupení, 
infocenter „Europe Direct“ a místních a regionálních politiků. 
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Milí přátelé, 
 
Evropa je dům, který má silné opěrné zdi, tj. členské státy, a jehož 
ochrannou střechu tvoří Evropská unie.  
 
Jde o „evropský dům demokracie“. 
 
Mít solidní střechu a zdi však nestačí, každý dům potřebuje také pevné 
základy.  
 
A ty Evropské unii poskytují její regiony, města a vesnice.  
 
Mají naprosto zásadní význam pro to, aby byla Evropa odolná a udržitelná 
a aby prosperovala.  
 
  
Vážená paní předsedkyně, 
 
jsme odhodláni spolupracovat na uskutečnění tohoto záměru.  
 
Rád bych formuloval čtyři návrhy na podporu úspěšného rozvoje našeho 
partnerství:  
 

1. Mohli bychom společně pořádat místní dialogy, jejichž témata by se 
řídila potřebami občanů. 
 
2. Je třeba soustavně posuzovat dopad rozhodnutí EU na naše regiony. 
 
3. Bylo by vhodné zahrnout do výročního projevu Komise o stavu Unie 
regionální a místní rozměr. Nesmírně by nás poctilo, kdybyste se mohla 
naší říjnové diskuse o regionálním a místním barometru zúčastnit 
každý rok. 
 
4. Mohli bychom zahájit společný projekt za účelem propagace 
evropských hodnot, evropské identity a evropského občanství, a to 
prostřednictvím regionálních a místních iniciativ v oblasti vzdělávání a 
kultury. 

 
Vážená paní předsedkyně, milí přátelé, 
 
pokud chceme společnými silami oživit Evropu, musíme zpevnit její 
základy. 
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Princip je jednoduchý – mají-li být opatření účinná a odpovídat potřebám 
lidí, musí být rozhodnutí přijímána na úrovni, která má k občanům nejblíže. 
 
Děkuji Vám. 
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