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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.



 

 1 

Vážená paní kancléřko, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu dnes mezi námi 
přivítat. 
 
Německo se zcela zásadní měrou zasloužilo o vznik Evropského výboru 
regionů. 
 
Naše politické shromáždění bylo založeno před 26 lety a tento krok byl 
tehdy podpořen německými spolkovými zeměmi a kancléřem Helmutem 
Kohlem. Účelem při tom bylo přiblížit Evropu občanům.  
 
 
Skutečnost, že se dnes účastníte našeho jednání, abyste promluvila k 
zástupcům regionů a měst, to potvrzuje.  
 
Německo a jeho spolkové země si v koronavirové krizi vedou velmi dobře.  
 
Na naší platformě věnované zkušenostem s pandemií COVID-19 je řada 
svědectví o tom, jak byli pacienti z Itálie a Francie léčeni v nemocnicích v 
Sársku a Severním Porýní-Vestfálsku. 
 
Chtěl bych Vám poděkovat za to, že přijímáte nemocné z jiných 

zemí. 

Je nám rovněž známo, že spolková země Sasko darovala polskému 
Dolnoslezskému vojvodství 100 000 roušek a laboratoře v Drážďanech 
provádějí stovky testů, aby tak pomohly regionům v jiných členských 
státech. 
 
Paní kancléřko, to vše je skutečným dokladem evropské solidarity.  
 
 
 
Vážená paní kancléřko, vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
Evropský výbor regionů včera za účasti předsedkyně Komise Ursuly von 
der Leyenové zveřejnil svůj první regionální a místní barometr. 
 
Záměr je nasnadě – jeho hlavním účelem je zdůraznit, že místní a 
regionální představitelé stojí v boji proti koronavirové pandemii v první linii 
a mají stěžejní význam pro proces oživení v Evropě. 
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Ať už v Bergamu či v Madridu, Paříži či Stockholmu, Vídni či Vallettě, 
činíme všemožné pro to, abychom zamezili šíření tohoto viru, pomohli 
nejohroženějším osobám a ochránili naše obyvatele, místní ekonomiky a 
pracovní místa. 
 
Svádíme tento zápas společně s lékaři, zdravotními sestrami a 
ošetřovateli a pedagogy.   
 
Vytvořili jsme platformy pro elektronické zdravotnictví, elektronickou 
správu a elektronické učení.  
 
Chráníme přírodní prostředí, zvyšujeme energetickou účinnost budov, 
snižujeme znečištění z dopravy a vedeme naše komunity k 
ekologičtějšímu chování. 
 
Přes veškeré úsilí však stěží můžeme zajistit občanům základní služby, 
protože 91 % obcí má k dispozici méně rozpočtových prostředků. Pouze 
šest členských států je například schopno zabezpečit 80% podílu žáků 
distanční výuku.  
 
Vážená paní kancléřko, 
 
Německo se předsednictví Rady EU ujalo v mimořádně důležitém 
okamžiku. 
 
Nyní, 30 let od jeho znovusjednocení, je třeba, abychom znovu sjednotili, 
oživili a transformovali Evropu. 
 
V zájmu našich občanů musí být co nejdříve přijat nový rozpočet EU a 
zaveden nástroj „Next Generation EU“.  
 
Je totiž nutné oživit nejprve naše regiony a města, aby se z této krize 
mohla vzpamatovat celá Evropa a všichni její obyvatelé. 
 
Vážená paní kancléřko, chtěl bych poukázat na to, že máme přístup k 
finančním prostředkům EU a že musí být v EU vždy dodržovány její 
zásady právního státu.  
 
 
 
Místní a regionální orgány by však nikdy neměly být penalizovány za 
postup vlády své země.   
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Proces oživení bude vyžadovat nejenom investice, ale také 

koordinaci na evropské úrovni.  

Oceňuji, že jste v nedávné době vyzvala největší německá 

města,  

aby se v reakci na pandemii řídila stejnými pravidly.  

Stejným způsobem je třeba postupovat u všech evropských 

záležitostí.  

Je nezbytné, aby byl ve všech regionech, městech a členských 
státech uplatňován soudržný evropský přístup.  
 
Během německého předsednictví Rady EU vstupujeme rovněž do 

závěrečného kola jednání o brexitu, který se bezprostředně dotkne 

řady regionů a jejich občanů a podniků.  

 
 
Tato smutná etapa nám ukázala, že  

evropskou solidaritu bychom nikdy neměli pokládat za 

samozřejmost.  

Mělo by to být pro nás všechny varováním. 

 
Předložen byl také nový pakt o migraci.  
 
Všechny členské státy by se měly inspirovat příkladem Německa – migraci 
se nám podaří úspěšně řídit jen prostřednictvím evropské solidarity, práv 
a sdílené odpovědnosti.  
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Členské státy, které jsou v této migrační krizi v přední linii, 

nesmí být ponechány bez pomoci. 

 
Vážená paní kancléřko, 
  
ztotožňujeme se s mottem německého předsednictví: „gemeinsam“, tj. 
„společnými silami“. 
 
Jedině společnými silami se nám podaří vybudovat odolnější, 
demokratičtější, udržitelnější a lidštější Evropu. 
 
300 regionů a 90 000 obcí v EU tvoří její demokratickou základnu a 
záchrannou síť.  Zprostředkovávají Evropě užší kontakt s jejími občany. 
 
Je třeba si uvědomit, že dvourozměrná Evropa je dnes již za hranicemi 
svých možností.  
 
Evropa musí mít trojrozměrný charakter a musí se na ní společně podílet 
všechny úrovně – unijní, celostátní, regionální a místní –, aby mohla 
přinášet užitek občanům.  
 
„Evropský dům demokracie“ by podle nás měl vypadat takto: EU jej 
zastřešuje, členské státy jsou jeho opěrnými zdmi a regionální a místní 
úroveň představuje základy. 
 
A bez pevných základů se neobejde žádná stavba. 

Zmíněný „dům evropské demokracie“ by měla vylepšit konference o 
budoucnosti Evropy, která však nesmí spočívat pouze v nějakém 
soupeření mezi orgány a institucemi sídlícími v Bruselu. 
 
Chtěl bych zde jménem našeho politického shromáždění regionálních a 
místních představitelů na úrovni EU učinit tyto tři závazky: 
 
V prvé řadě budeme i nadále prostřednictvím série místních dialogů 
usilovat o to, aby se Evropa přiblížila svým občanům. 
 
Občané již nesmějí mít pocit, že se na ně zapomíná nebo že jsou 
opomíjeni či ignorováni.  
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Proto je nutné neustále udržovat komunikaci a vést místní dialogy 
zaměřené na záležitosti EU, které se občanů skutečně dotýkají. Tyto 
dialogy musí být zahájeny již během německého předsednictví a 
připraveny ve spolupráci s nejvyššími představiteli regionů, se starosty, s 
členy zastupitelstev a volenými politiky na úrovni členských států a EU.  
 
EU by již neměla být vnímána jako byrokratická mašinérie. Musí proto brát 
ve větší míře v potaz svůj územní dopad na regiony, města a vesnice a 
postupovat v souladu se zásadou subsidiarity.   
 
 
 
 
Je nezbytné, aby byly v celé EU skutečně zohledňovány postoje, 
pravomoci a úkoly regionů a měst, ať už bude kvůli tomu nutné změnit 
Smlouvu, či nikoli. 
 
Zadruhé se budeme snažit, aby soudržnost udávala Evropě směr. 
 
Soudržnost není jen o penězích.  
 
Soudržnost je základní evropskou hodnotou, která přináší užitek všem 
lidem, podnikům, komunitám a členským státům. 
 
Je třeba mít na paměti, že za každé jedno euro investované v rámci 
soudržnosti dostane každý daňový poplatník v EU – jedno zda na východě 
či západě nebo na severu či jihu – téměř tři eura zpět.  
 
Jednotlivé země, regiony, města a vesnice nesmí být ponechány v 
nesnázích a bez pomoci. 
 
Vážená paní kancléřko Merkelová, 
 
Evropská unie je největším politickým a hospodářským úspěchem v 
moderních dějinách.  
 
Bylo možné ho dosáhnout, protože evropští občané stáli při sobě. 
 
Zaznívají určité extremistické a populistické hlasy, které nabádají k 
uzavření se do vlastních hranic. 
 
Hodnoty, které Evropu pojí a drží pohromadě, jsou však pevnější a vždy 
tyto snahy překonají.  
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Naše vnitřní hranice netvoří překážku, jsou naopak výchozím bodem pro 
zajištění jednoty, posílení odolnosti, podporu dialogu a urychlení 
ekologické transformace.  
 
Mým třetím návrhem je zapojit VR do jednání Rady, aby se urychlilo 
zavedení evropského přeshraničního mechanismu. 
 
Byla jste to právě Vy, paní kancléřko, kdo v těch nejtěžších dobách 
vyzdvihoval význam otevřených vnitřních hranic v EU.  
K tomu je však nutné posílit její vnější hranice.  

EU musí chránit svou územní svrchovanost. Hranice členských 

států jsou hranicemi EU. 

 

 

Nemůžeme tolerovat provokace ze strany Turecka, k nimž 

dochází v poslední době a které se opět vystupňovaly včera. 

 

 

Pokud se tato situace nezmění, bude nutné zavést sankce. 

 

 

Vítám jednoznačný postoj, který německé předsednictví v této 

věci zaujalo. 
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Vážená paní kancléřko Merkelová,  
 
patříte k nejuznávanějším, nejzkušenějším a nejdůvěryhodnějším 
politikům na světě.  
 
My, tj. jeden milion regionálních a místních představitelů z celé Evropy, 
jsme Vašimi spojenci. Zabýváme se praktickými záležitostmi. Řešíme 
konkrétní problémy v každodenním životě. Realizujeme příslušná 
opatření. 
 
Díky společnému úsilí a partnerství můžeme zahnat strach a vybudovat 
důvěru, 
překonat rozdíly a dosáhnout jednoty, rozptýlit pochybnosti a posílit jistotu. 
 
„Gemeinsam“, tj. „společnými silami“, přibližujeme Evropu jejím občanům.  
 
Děkuji Vám, vážená paní kancléřko, za to, že jste se dnes zúčastnila 

našeho zasedání, a za vše,  

co vykonáváte ve prospěch Evropy. Pusťme se do toho 

společnými silami. 
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