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Evropský výbor regionů (VR) je politickým shromážděním EU, v němž zasedá 329 regionálních a místních představitelů ze všech 27 členských států EU. Jeho členy jsou zvolení 
nejvyšší představitelé regionů, starostové obcí a regionální a místní zastupitelé, kteří mají demokratickou odpovědnost vůči více než 446 milionům evropských občanů. Hlavním 
cílem VR je zapojit regionální a místní orgány a obyvatele, které zastupují, do rozhodovacího procesu EU a informovat je o jejích politikách. Evropská komise, Evropský parlament 
a Rada s ním musí konzultovat oblasti politik týkající se regionů a měst. Výbor se může odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie, což umožňuje prosadit právní předpisy EU v 
případě, že došlo k porušení zásady subsidiarity nebo nejsou respektovány pravomoci regionálních či místních orgánů.

Přiblížit Evropu 
občanům

Priority Evropského výboru regionů  
na období 2020–2025
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Místní a regionální orgány, které v rámci EU zastupuje Evropský výbor regionů, byly vždy oporou evropské demokracie. 
Nedávná pandemie COVID-19 ukázala, že místní a regionální představitelé, kteří řeší mimořádné události a stojí v čele 
oživení EU, jsou motorem místních komunit. Hlavním posláním našeho Výboru bude tedy přiblížit Evropu občanům 
prostřednictvím jejich vesnic, měst a regionů, čehož dosáhneme pomocí tří hlavních priorit.

Všechna rozhodnutí musí být v 
souladu se zásadou subsidiarity 
přijímána co nejblíže občanům, což 
obnáší zviditelnění a posílení úlohy 
místních a regionálních orgánů v EU.

Konference o budoucnosti Evropy 
představuje příležitost, jak zlepšit 
způsob fungování EU, podělit se 
o osvědčené postupy, jak zapojit 
občany, které naši členové zavedli ve 
svých volebních obvodech, dále tyto 
postupy rozšířit a také jak reformovat 
rozhodovací proces v EU.

I nadále budeme usilovat také o to, 
aby nové právní předpisy EU snížily 
administrativní zátěž a náklady na 
provádění, jež z nich plynou pro naše 
regiony.

Při přijímání veškerých evropských 
rozhodnutí by se mělo přihlížet k 
našemu závazku řešit převratné 
společenské změny, kterými 
procházejí naše vesnice, města a 
regiony a mezi něž patří globální 
pandemie, ekologická a digitální 
transformace, demografické výzvy a 
migrační toky.

Na tom, zda dokážeme tyto změny 
společně překonat a vyjít z nich 
silnější, bude záviset i naše schopnost 
držet budoucnost pevně v rukou a 
posílit odolnost místních komunit.

Budeme prosazovat soudržnost 
jakožto základní hodnotu ve všech 
politikách a programech EU.

Podmínkou pro posílení soudržnosti 
v Evropě je ambiciózní dlouhodobý 
rozpočet EU, který počítá s 
dostatečnými finančními prostředky 
na podporu strukturálních fondů a 
soudržnosti a také na investice do 
zemědělství pro všechny regiony a 
města.

Soudržnost však není jen otázkou 
peněz: je to hodnota, která stimuluje 
udržitelný hospodářský růst, vytváří 
dlouhodobé pracovní příležitosti 
pro všechny a vede k místně 
orientovaným politikám, které 
odpovídají potřebám občanů.

Všechny naše priority se promítnou do moderních a dynamických komunikačních kampaní, z nichž bude jasně patrné, v 
čem spočívá skutečná přidaná hodnota EU, jejích regionů, měst a vesnic.
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Během hospodářské krize, migrační krize a také 
krize způsobené pandemií COVID-19 se jasně 
ukázalo, že Evropa může nejlépe sloužit zájmům 
svých občanů jen tehdy, pokud její členské státy 
spojí síly a vzájemně spolupracují. Pokaždé, když se 
Evropa potýkala s novými výzvami, spoléhala na 
své místní a regionální orgány, aby zareagovaly a 
našly pro naše komunity řešení.

Ani dnes tomu není jinak. Nebývalá povaha této 
krize vyžaduje, aby Evropa prokázala svou jednotu 
a solidaritu tím, že podpoří úsilí jednoho milionu 
svých místních a regionálních politiků. Přínos 
místních a regionálních představitelů má a bude 
mít stěžejní význam pro překonání této pandemie, 
zajištění dostupnosti veřejných služeb, zachování 
pracovních míst, poskytnutí pomoci malým a 
středním podnikům a vytvoření podmínek pro 
následné oživení. Aby bylo možné zachránit lidské 
životy a naše ekonomiky, musí se dostat podpory 
všem místním komunitám.

Naší hlavní prioritou na příštích pět let bude 
budování soudržné, odolné a udržitelné 
Evropy, která bude blíže svým občanům. 

Abychom toho dosáhli, zaměříme se na posílení 
a ochranu demokracie. Evropskou demokracii 
je zapotřebí modernizovat tak, aby dokázala 
lépe reagovat na potřeby občanů. Konference o 
budoucnosti Evropy představuje příležitost, jak 
dosáhnout změny tím, že zajistíme, aby místní a 
regionální orgány hrály v EU významnější úlohu. I 
nadále budeme na místní úrovni hájit Evropu a její 
základní hodnoty včetně svobody slova, rovnosti, 
lidských práv a svobody pohybu, které mají pro 
budoucnost demokracie naprosto zásadní význam.

Za druhé musíme přesměrovat úsilí EU s cílem 
podpořit všechna města a všechny regiony, aby se 
dokázaly náležitě vypořádat s převratnými změnami, 
jež dnes zažívají. Přitom musíme mj. zajistit, že je EU 
bude podporovat v jejich reakci na pandemii i při 
následném oživení. Zároveň Evropa nesmí pouštět 
ze zřetele klimatickou krizi, demografickou změnu, 
migraci ani digitalizaci. Ke všem těmto výzvám 
je zapotřebí zaujmout koherentní, integrovaný a 
místní evropský přístup, který podpoří všechny 
občany. To, jak Evropa zareaguje na tyto změny a 
překoná tuto pandemii, bude mít rozhodující vliv na 
budoucnost Evropské unie.

Za třetí je zapotřebí posílit soudržnost coby 
základní hodnotu, která musí udávat směr 
budoucího vývoje v Evropě. V této nejisté době 
je sociální, hospodářská a územní soudržnost 
regionů, měst a jejich obyvatel nezbytná nejen pro 
zajištění dlouhodobé budoucnosti evropského 
hospodářství, ale také jako důkaz síly Evropské unie. 
EU musí zajistit dostatečné finanční prostředky na 
podporu regionů a zemědělství, ale nesmí zůstat 
jen u toho. Její priority, politiky a programy musí být 
založeny na soudržnosti s cílem stmelit evropské 
společenství.

Pro zajištění budoucnosti našich občanů je 
naléhavě zapotřebí, aby se Evropa spojila, byla 
aktivní a investovala do všech regionů a měst. 
Evropská unie musí dnes více než kdy jindy 
využívat veškeré své zdroje, zmodernizovat svou 
demokratickou a institucionální strukturu a ukázat, 
že je tady pro každou místní komunitu a pro 
každého občana.

Apostolos Tzitzikostas
předseda Evropského výboru regionů
guvernér regionu Střední Makedonie (Řecko)
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Vasco Alves Cordeiro
první místopředseda Evropského  
výboru regionů

  @VascoCordeiro3

10



Boj proti pandemii COVID-19 a jejím 
dalekosáhlým následkům přestavuje po 
dlouhém a obtížném oživení po finanční 
krizi další varovný signál, který má vedoucím 
představitelům EU připomenout, že 
potřebujeme silnější a spravedlivější Evropu a 
odolnější EU a že k tomu, abychom dosahovali 
lepších výsledků, musíme změnit způsob své 
práce. Výzvy, před nimiž stojí členské státy a 
regiony a jejichž zvládnutí je nad jejich síly, 
můžeme překonat pouze tehdy, budou-li 
všechny úrovně postupovat solidárně a 
vzájemně spolupracovat. V zájmu samotného 
evropského projektu je třeba mít na paměti, 
že lidé očekávají nejen to, že EU bude hájit 
jejich zájmy, ale jsem přesvědčen o tom, že při 
řešení tak obrovské výzvy rovněž očekávají, že 
EU povede naše kroky a bude účinně, rychle 
a zřetelně reagovat na všechny ty nesčetné 
problémy, které tato pandemie přináší.
 
Pro existenci Unie je nezbytná soudržnost. 
Rozdíly z hlediska úrovně rozvoje jednotlivých 
regionů a členských států jsou stále značné 
a při řešení dopadů pandemie budou ještě 

patrnější. EU musí podporovat regionální rozvoj, 
aby byla schopna bojovat proti sociálním, 
hospodářským a územním nerovnostem 
a rozdílům a zároveň poskytovat podporu, 
kterou její občané potřebují a požadují. Proto 
my, místní a regionální politici, usilujeme o to, 
aby byl evropský rozpočet dostatečně vysoký 
a decentralizovaný a aby byly na nové a rodící 
se priority v oblasti zdraví, klimatu a migrace 
vyčleněny dodatečné zdroje. Dále požadujeme, 
aby byla fiskální pravidla upravena tak, aby 
podporovala rozsáhlé veřejné investice a účinné 
veřejné služby na místní a regionální úrovni. 
Politika soudržnosti představuje ideální rámec 
pro dosažení sociálního a hospodářského 
oživení, jímž musí Evropa projít, aby tak na 
mezinárodní scéně mohla opět zaujmout svou 
vedoucí pozici. Budeme tak moct vybudovat 
pokrokovější a udržitelnější Evropu, která dbá o 
své občany i o své životní prostředí.

Každý region a každé město, ať už leží na 
kontinentu nebo v nejodlehlejších oblastech, 
by bez ohledu na svou zeměpisnou polohu, 
velikost či bohatství měly být součástí 
evropského projektu, protože záleží na každém 
občanovi. Tato města a regiony představují 
demokratický základ, na němž musí vedoucí 

představitelé EU společně s více než jedním 
milionem místních a regionálních politiků, které 
volí občané EU, znovu vybudovat Evropu. A jsou 
to právě ony, kdo za každé krize stojí v čele, aby 
pomohly našim občanům. A měly by proto být 
plně zapojeny do každodenní práce EU.

VR povede v následujících pěti letech kroky 
měst a regionů a v zájmu budoucnosti naší 
Unie bude důrazně prosazovat jejich priority. To 
vše v úzké spolupráci nejen s našimi protějšky 
v ostatních evropských institucích, ale i s našimi 
partnery na evropské, celostátní a místní úrovni.. 
Naším posláním je přiblížit EU místům, kde 
žijí její občané, tedy městům a regionům. 

Vasco Alves Cordeiro
první místopředseda Evropského výboru 
regionů
předseda vlády autonomní oblasti Azory 
(Portugalsko)
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Priority

Soudržnost coby naše základní 

hodnota:
místně orientované politiky EU
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Přiblížit Evropu občanům:

demokracie a budoucnost EU

Zvládat zásadní společenské 

změny:

budovat odolné regionální a místn
í komunity
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Přiblížit Evropu občanům:
demokracie a budoucnost EU
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Naší hlavní prioritou je přiblížit Evropu je-
jím občanům a posílit evropskou demo-
kracii na všech úrovních správy. Jde nám 
o to zlepšit způsob fungování EU a zajis-
tit, aby její politiky a programy odpovídaly 
skutečným potřebám občanů. Musíme Ev-
ropskou unii modernizovat, aby účinněji 
reagovala na potřeby lidí.

Přehodnotit způsob fungování  
dnešní demokracie

1PRIORITA Č.  
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Soubor základních  
hodnot a identit EUSvoboda

Vztahy s regionálními/
místními sítěmi, 

sdruženími a jejich 
zastoupeními v 

Bruselu

Úzká spolupráce 
v rámci hlavních 

politických skupin v EU

Spolupráce se zeměmi 
zapojenými do 

procesu rozšíření a se 
sousedními zeměmi EU

Zlepšování demokratické 
struktury EU

Součinnost regionálních a 
vnitrostátních parlamentů a 

Evropského parlamentu

Konference o budoucnosti 
Evropy

Interinstitucionální vztahy v 
rámci EU

Místní demokracie

Důvěra občanů k 1 milionu 
místních a regionálních 

představitelů v EU
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Soubor základních  
hodnot a identit EU

Místní dialogy

Zlepšování právních předpisů EU: 
Fit pro budoucnost Subsidiarita

Naslouchat občanům  
a nabízet jim odpověď

Oslovení občanů na 
místní úrovni

Přístup založený na 
faktech

Sledování místní 
demokracie

Každoroční místní a 
regionální barometr

Zvýšení účasti žen v 
politice

Mladí místní zvolení 
politici

Právní stát Lidská práva a rovnost

Trojí rozměr demokracie:  
evropská, celostátní  
a regionální/místní

Spolupráce s místními a 
regionálními politiky

1PRIORITA Č. 

Přiblížit Evropu občanům: 
demokracie a budoucnost EU
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Zvládat zásadní společenské změny:
budovat odolné regionální a místní komunity
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Globální pandemie, klimatické, digitální a 
demografické změny a také migrační toky 
mají výrazný dopad na každý evropský 
region, každé město i každou obec. V ná-
vaznosti na cíle udržitelného rozvoje OSN 
budeme hledat způsoby, jak zajistit, aby 
EU náležitě podporovala místní a regio-
nální orgány při řešení budoucích mimo-
řádných událostí a společenských změn, 
kterými procházejí jejich komunity.

Reagovat na nejvýznamnější změny,  
jimiž dnes procházejí naše regiony, města a vesnice

2PRIORITA Č.  
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Ikony vytvořené pomocí databáze Freepik (www.flaticon.com)

Ekologický rozvoj

Posilování odolnosti místních 
komunit

Demografická změna

Migrace

Zvládání katastrof v 
regionech a městech

Udržitelné oživení 
EU pro všechny její 

komunity

Zlepšit evropskou 
koordinaci

Zelená dohoda pro 
Evropu

Klimaticky neutrální  
EU do roku 2050

Rozvoj venkova

Ochrana biologické 
rozmanitosti

Oběhové hospodářství

Nulové znečištění

Čistá mobilita

Boj proti obchodování  
s lidmi

Energetická účinnost

Podporovat integraci

Komplexní,  
humanitární a 

spravedlivá
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Ekologický rozvoj

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Demografická změna

Udržitelný růst

Celosvětové úsilí v oblasti 
biologické rozmanitosti a 

změny klimatu

Řešení dopadů stárnutí a úbytku 
obyvatelstva a vylidňování

Odliv mozků

Kvalitní zaměstnání, sociální práva 
a rovnováha mezi pracovním a 

soukromým životem

Digitální regiony a města EU Vzdělávání, odborná 
příprava a dovednosti

Řešení problému 
digitální propasti

Infrastruktura a 
konektivita

Veřejné digitální 
služby a pobídky pro 

místní podniky

Zavádění sítí 5G na 
místní a regionální 

úrovni

2
Zvládat zásadní společenské změny:
budovat odolné regionální a místní komunity

PRIORITA Č.  
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Soudržnost coby naše základní hodnota:
místně orientované politiky EU
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Naší třetí prioritou bude zajistit, aby byla 
hospodářská, sociální a územní soudrž-
nost posílena a zohledněna v rámci všech 
politik Evropské unie, které se dotýkají 
občanů a míst, kde žijí (jde o tzv. místně 
orientované politiky). Poukážeme tak na 
přidanou hodnotu soudržnosti nejen jako 
politiky, ale také jako základní hodnoty, 
z níž musí vycházet všechny politiky EU. 
Soudržnost není otázkou peněz, ale je to 
naše základní hodnota.

EU ve službách
svých občanů a míst, kde žijí

3PRIORITA Č.  
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Inovace a podnikání Investice do udržitelné 
dopravy v celé EU

Přizpůsobení místních 
ekonomik

Inteligentní mobilita

Pro všechny regiony  
a města

Řešení rozdílů mezi 
městy a venkovem

Solidarita, 
zodpovědnost a 

účinnost

Prostředky EU

Politika soudržnosti

Rozvoj venkova

Odpovídající evropské investice

Prezentace přidané  
hodnoty soudržnosti  

v každodenním životě lidí

Přeshraniční spolupráce

Aliance soudržnosti 
#CohesionAlliance 

Obnovená evropská správa 
ekonomických záležitostí
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Přilákání soukromých investic

Prezentace přidané  
hodnoty soudržnosti  

v každodenním životě lidí
Zjednodušení politik EU

Víceúrovňová správa  
a partnerství

Řešení rozdílů v Evropě

3PRIORITA Č.  

Soudržnost coby naše základní hodnota:
místně orientované politiky EU
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Evropský výbor regionů





Co je Evropský 
výbor regionů?

místní demokracie,
subsidiarita

mobilita a doprava,
transevropské sítě

životní prostředí,
energetika a změna

klimatu

hospodářská, 
sociální a územní 
soudržnost

veřejné zdraví, 
zaměstnanost 
a sociální věci

vzdělávání, mládež, 
kultura a sport

OBLASTI 
PŮSOBNOSTI    

6 komisí (uskupení členů) připravuje návrhy stanovisek a usnesení, 
které jsou poté předloženy plenárnímu shromáždění. 

Hospodářská politika 
(ECON)

Politika územní 
soudržnosti 
a rozpočet EU 
(COTER)

Přírodní zdroje 
(NAT)

Životní prostředí, změna 
klimatu a energetika 

(ENVE)

Občanství, správa, 
institucionální a vnější věci 

(CIVEX)

Sociální politika, vzdělávání, 
zaměstnanost, výzkum a 

kultura 
(SEDEC)

Jsme orgánem Evropské unie. Našimi členy jsou 
zvolení nejvyšší představitelé regionů, starostové 
obcí a regionální a místní zastupitelé, kteří mají 
demokratickou odpovědnost vůči občanům.

OBLASTI PŮSOBNOSTI

3 MAIN PRINCIPLESHLAVNÍ ZÁSADY
Víceúrovňová

správa
Subsidiarita

32

Lidem nablízku

1

KOMISE

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
členů 

329 27
členských států

3

politických
skupin6

Předseda 
Apostolos Tzitzikostas Naším posláním je přiblížit EU 

místům, kde žijí její občané, tedy 
městům a regionům.

první místopředseda
Vasco Alves Cordeiro

 

Členové VR se scházejí na plenárním zasedání v 
Bruselu, kde hlasují o stanoviscích a přijímají je.

PLENÁRNÍCH 
ZASEDÁNÍ6

PLATFORMY A SÍTĚ

Východní partnerství Evropsko-středomořské 
shromáždění

Platforma pro 
monitorování strategie 
Evropa 2020

Mnohostranná 
platforma pro cíle 

udržitelného rozvoje

Síť pro monitorování 
subsidiarity

Evropské seskupení pro 
územní spolupráci

Atlas decentralizované 
rozvojové spolupráce

Pakt starostů a primátorů

Síť regionálních center
Města a regiony za 

integraci

ZASTUPUJE

Naší hlavní prioritou na příštích pět let bude 
budování soudržné, odolné a udržitelné 
Evropy, která bude blíže svým občanům.
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Olgierd Geblewicz
předseda skupiny ELS

  @EPP_CoR

eppcor.eu

30



Příštích pět let bude představovat pro evrop-
ské regiony a evropskou demokracii velmi 
pohnuté období. Skupina ELS ve VR bude 
podporovat vedení Výboru v jeho úsilí dosáh-
nout konkrétních výsledků jak v souvislosti s 
prioritami, které jsme si dnes stanovili, tak i v 
případě nových výzev, před něž by VR a jeho 
členové mohli být časem postaveni. 

Naší vizí na příštích 5 let je zajistit, aby se 
občané stali pilířem evropské demokra-
cie. Proto musíme vytvořit trvalé mechanis-
my, které nám umožní vést dialog s občany 
na místní úrovni a zároveň posílit subsidiaritu 
v EU. Jen tak se nám podaří promítnout 
jejich podněty do rozhodovacího procesu. 
V prvních dvou letech našeho funkčního 
období bychom měli využít příležitostí, jež 
přináší konference o budoucnosti Evropy, 
a podpořit tak dlouhodobé priority našich 

měst a regionů. Dialogy s občany na místní 
úrovni se strukturovanou zpětnou vazbou a 
intenzivnější spolupráce s regionálními par-
lamenty a místními orgány nám pomohou 
formovat na základě faktů ověřených v praxi 
evropské politiky.
 
Při přípravě našich stanovisek k legislativním 
návrhům se zaměříme na hlavní otázky, 
na něž dnes regiony v EU hledají odpověď 
– jak dosáhnout klimatické neutrality, jak 
co nejlépe využít digitální transformace, 
jak zvládat celosvětové pandemie a jak se 
vyrovnat s úbytkem obyvatelstva. Nicméně 
k tomu, abychom prosazovali EU, která lidem 
zajistí lepší život, která bude podporovat naše 
místní ekonomiky a v neklidné době vytvářet 
nové pracovní příležitosti, potřebujeme, aby 
byly naše politické programy flexibilní a aby 
stejně flexibilní byla i politika soudržnosti EU. 
Potíže, které způsobilo šíření koronavirové 
nákazy a jež mají obrovský dopad na národní 
ekonomiky a evropskou i mezinárodní 

ekonomiku, rovněž ukázaly, jak moc jsou pro 
zajištění každodenních životních potřeb, pri-
mární péče a spolehlivé místní infrastruktury 
důležité fungující a účinné místní komunity. 
Máme-li toho dosáhnout, musíme posílit 
dialog a spolupráci s dalšími podobně smýš-
lejícími proevropskými politickými skupinami 
a s ostatními orgány EU.

Je také na nás, na zvolených místních a 
regionálních politicích, abychom v rámci 
svých volebních obvodů i za jejich hranice-
mi zprostředkovali realistickou představu o 
politikách EU. Aby bylo naše úsilí korunová-
no úspěchem, musíme zajistit, aby místní 
a regionální sdělovací prostředky přinášely 
informace o tom, čeho se EU podařilo 
dosáhnout. Zároveň musíme prosazovat 
solidaritu a vzájemnou podporu mezi evrop-
skými regiony. 

Olgierd Geblewicz
předseda skupiny Evropské lidové strany (ELS)
maršálek Západopomořanského vojvodství 
(Polsko)
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Christophe Rouillon
předseda skupiny SES

 @PES_CoR

pescor.eu
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Řadu ze 120 000 měst a regionů po celé 
Evropské unii vedou pokrokoví socialističtí a 
sociálnědemokratičtí primátoři, starostové, 
hejtmani a další nejvyšší představitelé. Považme 
například hlavní města jako Berlín, Brusel nebo 
Budapešť, řadu regionů v Německu, Španělsku 
či Francii nebo ještě dál, jako je tomu v případě 
portugalských Azorských ostrovů, a nebo malé 
– příměstské či venkovské – obce, jakou je i ta 
moje. Úlohou naší skupiny Strany evropských 
socialistů je být jejich hlasem a společně s nimi 
usilovat o vytvoření udržitelnější, spravedlivé a 
inkluzivnější Evropské unie, která nezapomíná 
na žádného ze svých občanů ani na žádné ze 
svých území.

Procházíme těžkým obdobím. Krize způsobená 
koronavirem jen dál vyostřila naléhavé problémy, 
které před námi dnes stojí, ať už jde o klimatickou 
či ekologickou krizi, prohlubující se sociální 
nerovnosti, transformaci práce a digitalizaci, 
nedostatek příležitostí, kterým trpí mnoho 

lidí, nebo všeobecné přesvědčení, že občané 
nemají žádný vliv. Města a regiony hrají při řešení 
těchto problémů velmi důležitou úlohu. Věrna 
svému heslu „uvažovat globálně, jednat lokálně“ 
prosazuje naše skupina, jež čítá na 200 volených 
zástupců, politický program, jenž vychází ze 17 
cílů udržitelného rozvoje OSN. Usilujeme o to, 
aby Evropský výbor regionů v tomto funkčním 
období připravoval kvalitní návrhy, zejména 
pokud jde o udržitelnost, politiku soudržnosti, 
bydlení, transformaci energetiky, ochranu 
pracovníků, digitální transformaci a digitální 
práva, a pomohl tak místním a regionálním 
orgánům a EU vytvářet podmínky pro udržitelný 
rozvoj. Zároveň musíme být nekompromisní, i 
pokud jde o plnění cíle udržitelného rozvoje č. 
5, který spočívá v dosažení genderové rovnosti a 
posílení postavení všech žen a dívek.

Krize, kterou nyní procházíme, může 
být příležitostí, jak pro naše komunity 
zajistit lepší budoucnost – budeme-li k 
tomu mít odvahu. Zásadní roli při tom 
bude hrát Zelená dohoda, do níž budou 
plně zapojeny místní a regionální orgány. 
Jejich dovednosti a prostředky jsou totiž 
nezbytným předpokladem pro zajištění 
spravedlivé transformace. 

Nous défendrons également l’idée d’un rôle 
plus Dále se budeme zasazovat také o to, aby 
Evropský výbor regionů hrát političtější úlohu. 
Více než kdykoli předtím musí na půdě orgánů 
EU prosazovat názory evropských regionů a 
podílet se na utváření budoucnosti EU, zejména 
prostřednictvím konference o budoucnosti 
Evropy a dialogů s občany. Avšak bez ohledu na 
aktuální situaci nebo probíhající krizi musíme jít 
pevně za svým cílem a usilovat o prohloubení 
evropské integrace založené na subsidiaritě, 
solidaritě a bezvýhradné věrnosti základním 
hodnotám a svobodám EU.

Christophe Rouillon
předseda skupiny Strany evropských socialistů 
(SES) 
starosta obce Coulaines (Francie)
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François Decoster
předseda skupiny Renew Europe

  @RenewEuropeCoR

reneweurope-cor.eu
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Pandemie COVID-19 odhalila mezery ve 
fungování našich společností i celé Unie. 
Zároveň však představuje příležitost. 
Musíme zajistit, aby nám každý krok, 
který učiníme, pomohl vytvořit silnější a 
jednotnější společnost. Za tímto účelem 
se zaměříme na vytvoření správného 
rámce pro to, aby oživení Evropy bylo 
ekologické, inteligentní a inkluzivní. 

Aby v rámci tohoto oživení byla Zelená 
dohoda prováděna takovým způsobem, 
který bude spravedlivý a poskytne finanční 
podporu, a my tak mohli pokračovat v našem 
úsilí o dosažení klimatické neutrality. Aby 
ekologická transformace na hospodářství 
s nízkými emisemi uhlíku přinesla nové 
podnikatelské a pracovní příležitosti. Aby byly 
při této transformaci stanoveny podmínky 
pro nový typ tržního hospodářství, který bude 
založený na bezuhlíkové energetice, rovných 
příležitostech a spravedlivé hospodářské 

soutěži, jež zabrání monopolům jakéhokoli 
druhu (ať veřejným či soukromým, zdánlivým 
či skutečným) a bude proti nim bojovat, 
a s odpovídajícími právními předpisy na 
ochranu těch nejzranitelnějších. Aby tato 
transformace usnadnila místní průmyslovou 
politiku, pomohla strategickým průmyslovým 
odvětvím, počítala s rekvalifikací pracovníků, 
jejichž pracovní místa zanikají, přinesla 
udržitelná pracovní místa na místní úrovni, 
zejména pro naši mládež, a aby podporovala 
malé a střední podniky. Aby tato transformace 
zajistila rovnováhu z hlediska biologické 
rozmanitosti a také ochranu a řádnou správu 
našeho životního prostředí, našich městských 
a venkovských oblastí i našich lesů. Abychom 
si díky této transformaci mohli udržitelným 
způsobem vychutnat všechny naše evropské 
turistické destinace.
Aby byly v rámci tohoto oživení 
posouzeny demografické změny a bylo 
zajištěno, že budoucí rozhodnutí budou 
přizpůsobena konkrétním potřebám a 

zvláštním podmínkám té které lokality, 
aby výroba potřebného zdravotnického a 
hygienického vybavení byla považována 
za strategickou a aby zajištění veřejného 
zdraví bylo předmětem skutečného a 
účinného partnerství místních, regionálních, 
celostátních a evropských představitelů.
 
Aby toto oživení stavělo na velkém pokroku, 
jehož bylo dosaženo v oblasti digitalizace 
veřejného a soukromého sektoru, ale šlo 
ještě dál a zajistilo, aby každá domácnost a 
i ten nejmenší podnik měly vysoce kvalitní 
širokopásmové připojení a každý občan 
bez ohledu na věk či pohlaví mohl získat ty 
správné dovednosti, které mu usnadní přístup 
k veřejným a soukromým službám. Aby toto 
oživení bylo založeno na zásadách právního 
státu a posílilo místní demokracii, a to jak z 
hlediska zapojení občanů pomocí digitálních 
nástrojů, tak z hlediska kvality místní 
demokracie, v níž není místo pro korupci, která 
při přijímání rozhodnutí postupuje inkluzivně, 
v níž jsou místní sdělovací prostředky 
nezávislé a občanská společnost aktivní a v níž 
občané plně využívají příležitostí vyplývajících 
z členství v EU.

François Decoster
předseda skupiny Renew Europe  
starosta obce Saint Omer
člen rady regionu Hauts-de-France (Francie)
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Władysław Ortyl
předseda skupiny EKR

  @ECR_CoR 

web.cor.europa.eu/ecr
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V naší skupině EKR jsme odhodláni 
budovat lépe prosperující, bezpečnější 
a decentralizovanější Evropu, kterou 
povedou místní komunity v partnerské 
spolupráci s vládami jednotlivých členských 
států. Ta nejlepší rozhodnutí činí vlády 
tehdy, pokud naslouchají hlasu svých 
občanů a zodpovědně vynakládají peníze 
daňových poplatníků. A proto i my klademe 
důraz na zásady realismu, subsidiarity a 
demokracie. 

V těžkých dobách, jako je ta, kterou právě 
procházíme, musíme být především pragmatičtí. 
Skupina EKR představuje konzervativní hnutí, které 
je přesvědčeno, že skutečná řešení skutečných 
problémů můžeme nalézt pomocí evropské 
spolupráce v klíčových oblastech. Pokud budou 
naše politiky založené na zdravém rozumu a 
budeme-li brát ohled na to, co si přejí naši občané, 
pak se nám podaří nalézt odpovědi na otázky, jak 
podpořit vytváření pracovních míst a zajistit, aby 
byla Evropa bezpečnějším místem pro život.

Jednou z nejtěžších výzev, před nimiž dnes 
EU stojí, je hospodářské oživení po pandemii 
COVID-19. Naše skupina prosazuje konkrétní 
opatření v duchu solidarity: finanční pomoc pro 
regiony, které se nacházejí v obtížné situaci, větší 
flexibilitu při využívání finančních prostředků 
EU a zrušení dovozních cel na zdravotnické 
vybavení. Zdůrazňujeme také, že všechny nové 
politiky musí brát v úvahu místní a regionální 
realitu a musí zajistit, aby žádná opatření EU 
neporušovala svrchovanost národních států ani 
místních orgánů.
Evropské země a regiony se v celé řadě ohledů 
zásadně liší, ať už jde o jazyk, národnost, 
hospodářský rozvoj, přírodní zdroje, úroveň 
místního vzdělávání, zeměpisnou polohu nebo 
příjem. Proto jsme přesvědčeni, že pouze EU, která 
respektuje tuto rozmanitost a důvěřuje svým 
členským státům a regionům, je zárukou stabilnější 
budoucnosti, která lidem zajistí lepší život.
 

Členské státy a regiony mohou nalézt pro ně 
nejvhodnější model toho, jak se vypořádat s 
jakýmikoli problémy, od fiskální politiky až po 
vytváření pracovních míst, která mladým lidem 
umožní zůstat tam, odkud pocházejí, a založit 
zde rodinu. Pokud jde o další otázky, které 
vyžadují spolupráci na úrovni EU, domníváme 
se, že silnou Evropu potřebujme zcela jistě v 
oblastech, jako je územní soudržnost, vědecký 
výzkum, zemědělství a jednotný trh.

Nabízíme odvážnou alternativní vizi reformované 
EU jakožto společenství národů a regionů, jež 
vzájemně spolupracují v oblastech společného 
zájmu, který lze nejlépe rozvíjet prostřednictvím 
efektivní práce. Každé rozhodnutí našich 
politiků vychází ze zvážení toho, do jaké míry 
bude přínosem pro usilovně pracující daňové 
poplatníky v celé Unii.

Władysław Ortyl
předseda skupiny Evropských konzervativců a 
reformistů (EKR) 
maršálek Podkarpatského vojvodství (Polsko)
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Kieran McCarthy
předseda skupiny EA

  @EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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Dnešní doba přináší celou řadu sociálních a 
hospodářských výzev. Regiony a města v celé 
EU jim i nadále čelí v první linii – reagují na 
ně, hledají řešení a přitom se neustále rozvíjejí 
ambiciózním a udržitelným způsobem. 
Rovněž nedávná pandemie COVID-19 opět 
ukázala, jak důležité jsou pro život občanů EU 
místní a regionální orgány.

Hejtmani, další nejvyšší představitelé 
regionů, starostové obcí a regionální a místní 
zastupitelé v celé Evropě mají tolik znalostí a 
zkušeností, o něž se mohou podělit a které se 
snaží promítnout do současných i budoucích 
oblastí politiky EU. VR již 25 let pomáhá naplnit 
vizi EU a zároveň klade složité otázky, usiluje o 
řešení prostřednictvím partnerství a prosazuje 
étos EU.

VR je klíčovou součástí „týmu Evropské unie“. 
Prostřednictvím spolupráce s ostatními 
evropskými institucemi je v kontaktu 

s lidmi ze všech koutů EU. Přesto však 
musí i nadále rozvíjet své mechanismy, a 
zajistit tak, že hlas a pravomoci místních, 
regionálních a celostátních orgánů budou 
náležitě zohledněny v evropských právních 
předpisech.

Evropská aliance má za to, že Evropská unie 
potřebuje jasnou vizi, která bude pojítkem 
mezi jejími politikami a díky níž budou vzkvétat 
naše města, naše venkovské oblasti i okrajové 
regiony v celé EU. Výměna poznatků, finanční 
investice a zavedení pružné právní úpravy 
jsou nezbytnými předpoklady pro definování 
inovativních a průřezových přístupů k podpoře 
spravedlivého a environmentálně udržitelného 
hospodářství EU.

V neposlední řadě bychom neměli zapomínat 
na to, kdo jsme. Ano, jsme členy Evropské 
unie, která nám všem přináší obrovské výhody, 
ale všichni máme svou vlastní kulturu, své 
tradice a jazyky. Přitom, jak jdeme dál a řešíme 
stále nové výzvy, které s sebou nese dnešní 
doba, je o to více zapotřebí pracovat pro 
občany EU a jejich jménem a respektovat 
zároveň naše rozmanité regiony.

Kieran McCarthy
předseda skupiny Evropské aliance (EA) 
člen zastupitelstva města Cork (Irsko)
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  @Greens_CoR

web.cor.europa.eu/greens

Bernd Voß
Satu Haapanen
spolupředsedové skupiny Zelených
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Aktivní občané a jejich demokratické zapojení 
mají z hlediska utváření společné budoucnosti 
zásadní význam jak pro Evropskou unii, tak pro 
regiony, města a obce.

Zelená dohoda pro Evropu se stane strategií 
pro udržitelný růst Evropy pouze v případě, že 
do ní budou důsledně zapracovány všechny 
oblasti politiky, od zemědělství a průmyslu 
přes dopravu a bydlení až po vzdělávání a 
sociální začleňování. Čím více času ztratíme na 
cestě k dosažení 100% využívání obnovitelné 
energie, tím vyšší budou ekonomické 
náklady. Ke spravedlivé transformaci musí 
dojít okamžitě – jen tak si můžeme udržet 
náš životní standard, zajistit důstojná pracovní 
místa a zachovat mobilitu. K tomu však v EU 
potřebujeme závazné cíle na nadcházející léta, 
abychom splnili závazky v oblasti klimatu a 
energetiky.

Regiony, města a obce potřebují udržitelné 
investiční příležitosti, neboť politiky EU jsou z 
velké části prováděny na regionální a místní 
úrovni. EU musí zajistit odpovídající finanční 
podporu a její prostředky musí výrazně 
přispět k dosažení klimatických cílů Pařížské 
dohody a zároveň posílit sociální spravedlnost. 
Evropský výbor regionů může hrát při 
provádění Zelené dohody pro Evropu 
klíčovou úlohu.

Podle skupiny Zelených musí Evropa zajistit 
rovné příležitosti pro všechny své občany. 
Chceme našim dětem zajistit kvalitní vzdělání 
bez ohledu na to, kde vyrůstají, a zaručit jim 
budoucnost ve znamení naděje a příležitostí. 
Chceme zajistit biologickou rozmanitost v 
našich lesích a mořích. A chceme, aby se 
podařilo zastavit změnu klimatu.
Usilujeme o inkluzivní komunity, v nichž lidé 
mohou věřit, že jejich hlas bude vyslyšen a 

jejich občanská práva dodržována. Usilujeme 
o vytváření pracovních míst, která zohledňují 
nejen potřeby lidí, ale také zranitelnost 
životního prostředí.
 
Úctu k lidské důstojnosti považujeme 
za všeobecné lidské právo, které je 
nezpochybnitelné a představuje hodnotový 
základ pro veškerá naše opatření. Naléhavě 
proto vyzýváme ke spravedlivému a lidskému 
zacházení se všemi, kdo se nachází ve 
zranitelné situaci, jako jsou uprchlíci a žadatelé 
o azyl. Evropská unie musí nalézt způsob, jak 
rozvojovým zemím poskytnout pomoc při 
budování demokracie, v boji proti změně 
klimatu a při plnění jejich závazků v oblasti 
lidských práv. 

Satu Haapanen
spolupředsedkyně skupiny Zelených 
členka zastupitelstva města Oulu (Finsko)

Bernd VOß
spolupředseda skupiny Zelených 
poslanec zemského sněmu spolkové země 
Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)
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Evropský výbor regionů (VR) je politickým shromážděním EU, v němž zasedá 329 regionálních a místních představitelů ze všech 27 členských států EU. Jeho členy jsou zvolení 
nejvyšší představitelé regionů, starostové obcí a regionální a místní zastupitelé, kteří mají demokratickou odpovědnost vůči více než 446 milionům evropských občanů. Hlavním 
cílem VR je zapojit regionální a místní orgány a obyvatele, které zastupují, do rozhodovacího procesu EU a informovat je o jejích politikách. Evropská komise, Evropský parlament 
a Rada s ním musí konzultovat oblasti politik týkající se regionů a měst. Výbor se může odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie, což umožňuje prosadit právní předpisy EU v 
případě, že došlo k porušení zásady subsidiarity nebo nejsou respektovány pravomoci regionálních či místních orgánů.
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