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Jen pár týdnů po našem setkání na Evropském summitu
regionů a měst v Praze mám to potěšení Vám představit tuto
publikaci, jejímž cílem je připomenout Vám ty nejdůležitější
okamžiky této akce a hlavní myšlenky, jež při této příležitosti 
zazněly. „Zlatá Praha“ byla výjimečným místem pro uspořádání

oslav pátého výročí největšího rozšíření v historii EU. V tomto
městě jsme měli také výjimečnou příležitost vidět veškerý pokrok,
jehož bylo dosaženo za posledních dvacet let od pádu berlínské
zdi a sametové revoluce. Tato revoluce vypukla právě mezi
Palácem Žofín a pražským Obecním domem, tedy mezi dvěma
krásnými místy, jež byla vybrána, aby hostila více než 650 zástupců
evropských regionů a měst. Díky kráse historické Prahy,
srdečnému přijetí, jehož se nám dostalo od jejího primátora pana
Pavla Béma, a především díky významu našich debat se tato akce
nesmazatelně zapíše do patnáctileté historie Výboru regionů. Pro
tento summit více než pro kterýkoli jiný platí, že se konal ve velmi
zvláštní době. Evropské regiony a města dnes čelí největší
hospodářské krizi od konce druhé světové války a my všichni se
musíme neustále vyrovnávat s jejími dopady. Naše setkání v Praze
nám umožnilo předat zvláštní poselství našim partnerům z
ostatních evropských institucí a hlavám států a předsedům vlád.
Máme také klíčové postavení při nalézání řešení a při jejich
provádění s cílem pomoci zmírnit dopady tohoto obtížného
období a překonat jej. Pražský summit všem připomněl, že regiony
a města jsou plně odhodlána dostát své úloze, kterou hrají v

souvislosti s prováděním udržitelné hospodářské a sociální
reformy Evropy prostřednictvím decentralizovanější strategie pro
růst a zaměstnanost. Hospodářské a sociální otázky budou více
něž kdy jindy v centru pozornosti při volbách do Evropského
parlamentu, jež se budou konat letos v červnu. Hlavním poselstvím
nás, zástupců evropských regionů a měst, bude myšlenka, že
Evropu je zapotřebí budovat v partnerství se všemi úrovněmi
správy. Obtížné úkoly, jež před námi stojí, stále častěji přesahují
geografické a politické hranice a vhodná řešení mohou být velmi
často účinná, pouze budou-li zavedena prostřednictvím sytému
založeného na sdílené odpovědnosti. Kromě hlavních myšlenek, jež
na pražském summitu zazněly z úst řečníků, obsahuje tato
publikace také závěrečné prohlášení, s nímž jsem seznámil Mirka
Topolánka, českého premiéra a předsedu Evropské rady, těsně
před jarním zasedáním Evropské rady dne 19. března. Snad Vám
tato publikace nabídne poutavé čtení, a budete tak mít možnost
seznámit se s myšlenkami, jež obsahuje. Evropa začíná v našich
regionech a městech a její úspěch bude tedy i naším úspěchem.
Budujme ji tedy a rozvíjejme v partnerství!

Luc Van den Brande
předseda Výboru regionů
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Politika soudržnosti získává v posledních měsících zcela nový
rozměr. I přesto, že její základní smysl a principy zůstávají
obecně nezpochybnitelné, v souvislosti se stále se

prohlubující hospodářskou krizí je její role vnímána citlivěji než kdy
jindy. Dnes nespatřujeme v politice soudržnosti pouhý nástroj pro
snižování rozdílů mezi chudými a bohatými regiony, ale i jeden z
nástrojů pro řešení hospodářské krize, která určitým způsobem
zasáhne všechna evropská města a regiony. Dovolím si dokonce
tvrdit, že ty rozvinuté a zatím ekonomicky úspěšné regiony a
města může zasáhnout hospodářská krize v daleko větší míře než
ty méně rozvinuté. Města musejí být podporována, protože bez
jejich růstu nebudeme nikdy schopni zajistit růst regionů. Bez
podpory růstu měst totiž možná docílíme vyrovnání rozdílů v
životní úrovni mezi jednotlivými regiony, ale tato životní úroveň
bude špatná, a bude špatná všude. Aby jakákoliv podpora byla

skutečně efektivní, musíme ji realizovat v Evropě bez bariér. Bez
bariér na trhu zboží, služeb, ale i na trhu práce, bez bariér, které
stojí v cestě volnému pohybu občanů Unie. Stojí před námi
nelehký úkol – dokázat nastavit taková pravidla hry, aby byla fér
vůči všem účastníkům reprezentující zájmy různých regionů či
měst, ale zároveň aby v přílišném množství hráčů a jejich
jednotlivých zájmů neztratila celá tato hra smysl.  Stejně jako v
případě počátečních známek hospodářské krize jsme to vždy my,
političtí představitelé měst, regionů a obcí, kteří jsou první
konfrontováni. Jako první se setkáváme s konkrétními dopady
negativních i pozitivních událostí a rozhodnutí, učiněných na
národní i celoevropské úrovni.

Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy
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Spolupracovat znamená také ve výjimečných situacích
prokázat schopnost jednat pružně. Komise navrhla podpořit
úsilí členských států a regionů o obnovu, a to tak, že urychlí

investice v rámci programů politiky soudržnosti. Tato politika je v
našem plánu obnovy zdrojem značné podpory pro veřejné
investice členských států a jejich regionů a v období let 2007–2013
přesáhne 347 miliard eur. V zájmu oživit co nejrychleji
hospodářství rozhodla Komise předem uvolnit prostředky ze
svých výdajových programů, což znamená urychlení čerpání fondů
v letech 2009 a 2010. Členské státy tak v roce 2009 obdrží v
zálohových platbách celkem 11,2 miliardy eur. Tato částka zahrnuje
dodatečných 6,2 miliard eur z prostředků vyhrazených na plán
obnovy. Před několika dny jsme pak také oznámili určitá
rozhodnutí, jejichž cílem je poskytnout členským státům větší
flexibilitu při čerpání strukturálních fondů, a to od 2 do 10 %. Ta

evropským regionům umožní realizovat více projektů. Rád bych
tedy na Vás, představitele našich regionálních a místních orgánů,
apeloval, abyste se změřili na opatření, jež mohou mít vysoký
přínos, jako například na investice do energetické účinnosti a do
odvětví, jimž patří budoucnost. Jednou z priorit v období po roce
2010 pak podle mě určitě bude zvýšit zapojení místních a
regionálních orgánů do tvorby politik. Z nedávného průzkumu
Eurobarometru vyplývá, že takřka 60 % evropských občanů by
uvítalo, kdyby regionální a místní orgány měly v rozhodovacím
procesu v EU větší váhu.

José Manuel Barroso 
předseda Evropské komise

Oficiální zahájení
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Je důležité, abychom na všech úrovních – evropské, vnitrostátní,
regionální i místní – dali najevo solidaritu a zodpovědnost.
Bohužel neexistuje jednotná definice soudržnosti. Já osobně se 
však domnívám, že musí existovat zejména soudržnost mezi

lidmi. Z tohoto důvodu tedy musíme pomáhat těm nejméně
rozvinutým regionům a umožnit jim využívat prostředky z fondů,
aby mohly čelit současné krizi. Musíme být schopni podat
pomocnou ruku těm, kdož skutečně potřebují pomoci, aniž
bychom však porušili zásady spravedlivé hospodářské soutěže a
veřejné podpory. Rovněž musíme klást důraz na odpovědnost
zastupitelů na všech úrovních. Evropskou unii tvoří lidé, a nikoli
jezera či pohoří. Pro některé naše regiony budou vždy
charakteristické obtížnější podmínky, v nichž se budou muset

rozvíjet, a politika soudržnosti jim musí pomoci tyto nesnáze
překonat. V souvislosti se současnou krizí vítáme skutečnost, že
evropský balíček opatření pro obnovu hospodářství obsahuje
kapitolu věnovanou politice soudržnosti. V letech 2007–2013 bude
členských státům poskytnuta finanční injekce ve výši 347 miliard
eur, aby mohly čelit krizi, přičemž Komise se zachovala velmi
pružně a v reakci na finanční krizi přijala řadu opatření a mnoho z
nich v oblasti regionální politiky.

Cyril Svoboda 
bývalý ministr pro místní rozvoj jménem českého předsednictví
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Politika soudržnosti EU vždy byla důležitým motorem pro
dosažení strukturálních změn, což v dnešní době plné zvratů
platí o to více. Komise na krizi zareagovala pružně a přijala

Evropský plán hospodářské obnovy. V rámci politiky soudržnosti
děláme vše, co je v našich silách, abychom vytvořili další investice.
Zároveň potřebujeme potvrdit dlouhodobé zaměření strategií
našeho regionálního rozvoje. Krize staví občany do značně nejisté
situace a já jsem rád, že Vy, coby jejich zástupci, jste připraveni
hledat řešení. Důkazem toho je celá řada odpovědí, jež jsme
obdrželi v rámci naší konzultace k zelené knize o územní

soudržnosti. Většina lidí chápe územní soudržnost způsobem, jenž
je mi osobně nejbližší, tedy že jde především o mobilizaci
rozvojového potenciálu. Pevně věřím, že politiky EU jsou
neužitečnější, pokud občanům a podnikům pomáhají uvolnit
potenciál, jenž se skrývá v jejich územích.

Danuta Hübner 
evropská komisařka pro regionální politiku
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Evropa bude růst se 
svými regiony a městy

Vdůsledku přijetí balíčku protikrizových opatření v
prosinci došlo k nárůstu operací EIB v Evropě o
přibližně jednu třetinu, a její půjčky tak ročně představují

60 mld EUR. Energetická účinnost hraje v těchto dodatečných
operacích důležitou roli. V případě, že do roku 2020 bude
zapotřebí investovat do energetiky a energetické účinnosti
řádově 1 000 mld EUR, aby tak bylo možno splnit cíle EU v
oblasti klimatu, mohla by EIC pokrýt daleko více než 10 %
těchto potřeb. Smyslem balíčku protikrizových opatření je v
současné situaci tento proces podstatně urychlit.

Matthias Kollatz-Ahnen 
místopředseda Evropské investiční banky

Evropa, v níž již dlouhou dobu panuje sociální smír a duch
hladké spolupráce, dnes čelí největší hospodářské krizi,
jež by mohla vyvolat sociální nepokoje, či dokonce

územní konflikty. Musíme přijmout taková opatření, jež nám
umožní zachovat a rozvíjet sociální a územní soudržnost a
která budou odrážet jejich vzájemnou souvislost. Jedním z
nástrojů, jenž nám může pomoci definovat nový hospodářský
model, je účinný sociální dialog.

Mario Sepi 
předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru
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Regionální rozvoj měst a venkova nepředstavuje dvě
různé alternativy, ani nejde o dvě konkurenční oblasti,
které by spolu soupeřily o prostředky z fondů.

Nejpozději do roku 2013 bychom měli vypracovat takovou
koncepci regionálního rozvoje, v níž bychom vyzdvihli městské
oblasti coby hybnou sílu rozvoje, měli bychom zvýšit jejich
konkurenceschopnost i jejich potenciál a využít je také pro
rozvoj zaostávajících regionů. Při pohledu na výzvy globalizace,
jež před námi stojí, by právě takováto koncepce byla tou
správnou odpovědí, neboť by celkově zvýšila naši
konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu potřebujeme
víceúrovňovou správu a dále urychlit převody prostředků z
evropských fondů na místní úroveň.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
primátorka Varšavy

Politika soudržnosti EU musí pomáhat řešit nové náročné
úkoly, jako jsou globalizace, změna klimatu, bezpečnost
dodávek energie a imigrace, které značně doléhají na naše

území. Požadujeme tedy větší pružnost při stanovování
konkrétních priorit, na něž jsou přidělovány prostředky z
evropských fondů v závislosti na zvláštních rysech daného
regionu. Evropské finanční prostředky, jež jsou vyčleněny na
každý region, musí být lépe organizovány v rámci širší strategie
na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti regionálního
rozvoje. Politika soudržnosti EU se musí také přizpůsobit
politické a institucionální rozmanitosti regionů.

José Montilla Aguilera 
člen Výboru regionů, 

předseda katalánské regionální vlády
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Sdílení odpovědnosti a budování
konkrétních partnerství



ww.praguesummit2009.eu www.praguesummit2009.eu www.praguesummit2009.eu www.pr

14

Potřebujeme Evropu občanů, v níž nikdo nebude opomenut,
ale kde každý jedinec bude mít stejnou možnost rozvíjet svůj
lidský potenciál. Evropu založenou na spravedlnosti a lidské

důstojnosti, na míru, solidaritě a spolupráci, spíše než na válce,
konfliktu, okupaci, vykořisťování a bezpráví. Města a regiony, které
jedny jako druhé tvoří součást našeho společného dědictví, k tomu
mohou významně přispět. Evropa se nesmí stát hospodářkou
pouští, z níž bude sem tam vyčnívat pár ostrých štítů oligarchické
prosperity a hospodářského rozvoje. Musí být i nadále prostorem
rovných příležitostí, jenž bude podporován tvořivostí a

vynalézavostí jakéhokoli druhu. Dnes více než kdy jindy
potřebujeme zapojit veškeré naše úsilí, potřebujeme solidaritu,
pochopení a víru ve společnou budoucnost.

Vaira Vike-Freiberga 
místopředsedkyně Reflexní skupiny pro diskuzi o budoucnosti

Evropské unie v období 2020–2030,
bývalá prezidentka Lotyšska



aguesummit2009.eu www.praguesummit2009.eu www.praguesummit2009.eu www.praguesu

15

Naši občané nerozumějí jazyku, jimž k nim dnes Evropa
promlouvá. Musíme Evropu více zviditelnit a ukázat
lidem, v čem spočívá její přínos pro naše města a regiony.

Michael Häupl 
člen Výboru regionů, 

zemský hejtman a starosta města Vídně, 
předseda Rady evropských obcí a regionů (CEMR)

Vdnešní době potřebujeme Evropu, která bude schopna
pochopit, proč k této krizi došlo, která se poučí z
předchozích chyb, a především Evropu, která nesleví ze

svých demokratických hodnot a zachová různé projevy své
kulturní identity. Evropa bude muset z této krize vyjít silnější, a
to tak, že bude rozvíjet spolupráci a víceúrovňovou správu.

Vicente Álvarez Areces 
člen Výboru regionů, 

předseda vlády samosprávné oblasti Asturias
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Závěrečné
prohlášení
Závěry Evropského summitu regionů a měst
konaného ve dnech 5. a 6. března 2009 v Praze

My, členové Výboru regionů a zvolení zástupci místních a
regionálních orgánů, kteří jsme se sešli v Praze ve dnech
5.–6. března 2009 u příležitosti Evropského summitu

regionů a měst ve chvíli, kdy Evropská unie oslavuje dvacáté výročí
pádu berlínské zdi a vítězství Solidarity v Polsku a páté výročí
rozšíření o země střední a východní Evropy:

– zdůrazňujeme, že evropští občané čekají od Evropské unie větší
bezpečí, stabilitu a efektivitu a žádají po institucích Společenství
těsnější politické řízení, které by bylo bližší jejich každodennímu
životu;

– znovu potvrzujeme, že cíle, jichž Evropská unie dosáhla, proces
její politické integrace, její společné politiky, a zejména její
regionální politika představují nezpochybnitelný trumf pro
překonání důsledků hospodářské a finanční krize a řešení
celosvětových problémů; 

– vyjadřujeme silné obavy v souvislosti s dopady, jaké bude mít
celosvětová hospodářská a finanční krize v našich regionech,
městech a obcích na podniky a občany, a dopadem krize na jejich
zaměstnání, životní podmínky a důvěru v budoucnost; 

– jsme přesvědčeni, že pouze jednotná, solidární, ambiciózní a
kolektivně odpovědná Evropa v celé síle svých téměř 500
milionů občanů bude schopna:

• zvýšit konkurenceschopnost svého hospodářství a
obnovit důvěru spotřebitelů a hospodářských aktérů, 

• zajistit hospodářskou, sociální a kulturní soudržnost, 

• bojovat proti důsledkům klimatické změny, 

• zajistit bezpečné energetické zásobování a přístup
všech k energii za dostupné ceny, 

• posílit svou schopnost jednat čím dál více jako
skutečná politická Unie a současně zachovat
rozmanitost;

– připomínáme, že Evropská unie nebude moci čelit výzvám a
příležitostem globalizace bez toho, aby přímo zapojila místní a
regionální orgány do koncepce a spuštění strategií Společenství
v souladu se zásadami subsidiarity, odpovědnosti a dělby
kompetencí;

– důrazně připomínáme klíčovou roli místních a regionálních
orgánů, představitelů hospodářských, ekologických a
společenských změn, při spouštění inovativních iniciativ a
zprostředkování spolupráce, která je pro hospodářskou

konkurenceschopnost a kvalitu života občanů zásadně
nezbytná; 

– již nyní jsme odhodlání přispět k úspěchu hospodářské, sociální
a udržitelné reformy Evropy. Tato reforma musí vycházet z
decentralizovanější strategie Společenství pro růst a
zaměstnanost a politiky soudržnosti, jež jsou náležitými nástroji
k povzbuzení reálné ekonomiky a k zachování solidarity občanů.

− vyzýváme:

• ke koordinované činnosti všech úrovní politické odpovědnosti,
aby byl zajištěn úspěch Plánu evropské hospodářské obnovy a
ochrana občanů proti negativním důsledkům ekonomického
zpomalení a rušení pracovních míst, 

• k obnovení důvěry ve finanční systém tím, že budou zavedena
účinná dohlížecí opatření finančních institucí, 

• k zavedení skutečné evropské strategie pro růst a zaměstnanost
po roce 2010, která by byla založena na partnerství Evropské
unie, členských států a jejich regionů a měst a která by
upřednostnila dlouhodobější investice do vzdělání, odborné
přípravy, vědy, inovací a rozvoje kvalitních infrastruktur a
energeticky účinných technologií, 

• k tomu, aby vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, jež posiluje
jednak rozhodovací schopnost a akceschopnost Evropy ve
světě, jednak sdílenou odpovědnost na různých úrovních
pravomocí při plnění společných cílů podle zásad subsidiarity a
proporcionality, 

• k ambiciózní reformě rozpočtu Společenství, která by
odpovídala cílům konkurenceschopnosti, solidárnosti a
dlouhodobé udržitelnosti, 

• ke globální strategii pro zajištění energetické bezpečnosti a pro
přizpůsobení klimatické změně, 

• k silné regionální politice, která by přinesla prospěch všem
regionům, jež by zohledňovala dopady momentální krize,
zejména pokud jde o způsobilost regionů pro strukturální fondy
po roce 2013, jejíž součástí by byla klíčová úloha městské
politiky pro udržitelný rozvoj evropských měst a která by
prostřednictvím politiky soudržnosti a doplňkových nástrojů
posílila po roce 2013 územní spolupráci mezi regiony Evropské
unie, ale též s regiony ostatních států, 

• k integrovanému a globálnímu přístupu k migraci a k integraci
založenému na činnosti územních samosprávních celků, 

• k víceúrovňové správě, jež by při dodržování zásady subsidiarity
plně zapojila místní a regionální orgány do rozhodovacího
procesu Společenství a jež by usnadnila spuštění flexibilních
politik uzpůsobených evropské rozmanitosti;
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− žádáme tedy:

• členské státy, aby se v souladu se závazky přijatými na setkání
hlav států a předsedů vlád dne 1. března 2009 jasně postavily
proti národnímu protekcionismu a zachovaly potenciál vnitřního
trhu v zájmu obnovy evropského hospodářství a jeho růstu, 

• členské státy a Evropskou komisi, aby na zasedání Evropské rady
ve dnech 19. a 20. března 2009 jednaly o závazku Výboru
regionů, jenž se týká provádění Lisabonské strategie a její
reformy, podpořily zahrnutí regionálních plánů reforem do
národních strategických plánů a aby byly vypracovány ukazatele
územní a participativní správy, jež by umožnily vyhodnotit
předložené národní plány reforem, 

• Evropskou komisi, aby připravila bílou knihu o územní
soudržnosti, jež by svým vymezením, svými cíli a financováním
zaručila rovnost a solidaritu mezi různými územími a účinně by
přispěla k tomu, aby se dbalo na ochranu klimatu, na důsledky
globalizace a demografické výzvy, 

• Evropskou investiční banku, aby podpořila investiční a finanční
možnosti místních a regionálních orgánů; investice do inovací,
výzkumu a znalostí v regionech a městech a rozvoj partnerství
veřejného a soukromého sektoru jsou pro úspěch evropského
plánu obnovy zásadní, 

• instituce Společenství, aby vytvářely kvalitnější právní předpisy,
omezily administrativní postupy a zohledňovaly zásady
proporcionality a zjednodušení, 

• vnitrostátní parlamenty, aby naslouchaly hlasu místních a
regionálních orgánů ochotných přispět k monitorování
subsidiarity, pokud jde o evropské právní akty s územním
dopadem, 

• sdělovací prostředky a občany, aby v rámci evropských
předvolebních kampaní podpořili a povzbudili politickou diskusi
před volbami do Evropského parlamentu na následující funkční
období 2009–2014 a zúčastnili se jí;

− oznamujeme svůj úmysl aktivně se zapojit do kampaně před
následujícími volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009
a apelujeme na občany, aby ve volbách určili, jakou strategii a
politiku má mít Evropská unie v následujících pěti letech.

Budujme Evropu prostřednictvím vzájemné partnerské
spolupráce!

Luc Van den Brande
předseda Výboru regionů

Tyto závěry podpořila následující sdružení:

− AEBR (Association of European Border Regions) 

− AER (Assembly of European Regions) 

− CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) 

− CALRE (Conference of Presidents of the Regional Legislative
Assemblies of Europe) 

− REGLEG (Conference of Presidents of Regions with legislative
power) a AEM (European Association of elected
representatives from Mountain Areas) 

− CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 

− EUROCITIES.
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Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost budou místní a
regionální orgány muset vykročit ze svého vymezeného
institucionálního pole působnosti a vzít útokem náročné

úkoly, před nimiž bude Evropa zítřka stát. Patří k nim inovace
evropského udržitelného rozvoje; vymezení nové Lisabonské
strategie, v níž bude zohledněn fakt, že 66,6 % veřejných
investic v Evropě pochází z veřejného sektoru nižší než
celostátní úrovně; sestavení pružnějšího rozpočtu EU a
praktické provádění zásady územní soudržnosti. Ke splnění
těchto požadavků je nutné zaujmout přístup založený na
partnerství, využívající právně nezávazné nástroje a usilující o
maximální součinnost mezi jednotlivými úrovněmi správy.
Právě takový přístup VR propaguje svou činností související s
Bílou knihou o víceúrovňové správě.

Michel Delebarre 
první místopředseda Výboru regionů,

poslanec francouzského Národního shromáždění,
starosta města Dunkerk

Víme, že za rozvoj některých našich regionů můžeme
děkovat zásadě solidarity v rámci Evropské unie.
Musíme však rovněž pochopit a mít na paměti, že ze

solidarity nemají prospěch pouze chudé regiony, ale že pomáhá
také bohatým regionům a Evropě jako celku. V případě Madeiry
tato solidarita také znamená, že při posledních evropských
volbách jsme zaznamenali nejnižší procento volební absence a
že naši občané se k evropskému projektu nadšeně hlásí.

Alberto João Jardim 
člen Výboru regionů, 

předseda vlády samosprávné oblasti Madeira 
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Evropské regiony a evropská města sehrají svoji roli při
formování nové strategie EU pro růst a zaměstnanost díky
rozsáhlému procesu konzultací, který v pátek 6. března v

Praze zahájil předseda VR pan Luc Van den Brande a český ministr
pro místní rozvoj pan Cyril Svoboda. Při zahájení konzultací na
Evropském summitu regionů a měst v hlavním městě České
republiky předseda Van den Brande uvedl, že jejich rozsah pomůže
zvýšit dopad návrhů VR, pokud jde o budoucí směřování
Lisabonské strategie. 

„Rok 2010 bude posledním rokem Lisabonské strategie pro růst a
zaměstnanost, která byla zavedena v roce 2000 za účelem zvýšení
konkurenceschopnosti Evropy, a na jarním zasedání Evropské rady
v roce 2010 bude rozhodnuto o dalším postupu. Je nanejvýš
důležité, že svůj názor nyní mohou vyjádřit všechny regiony a
města. Pouze budou-li zapojeny, bude EU moci dosáhnout svých
cílů povzbudit hospodářský růst a vytvořit více pracovních míst,
zejména v této těžké době. Pevně věřím, že Evropská komise,
předsednictví Rady a Evropská rada na svém jarním zasedání v

roce 2010 všechny naše příspěvky zohlední. Toto je významný
okamžik, v němž místní a regionální orgány mohou přímo Bruselu
sdělit, co si o nové Lisabonské strategii myslí,“ řekl pan předseda.
Ministr Svoboda dodal: „Tato rozsáhlá konzultace úrovně správy,
jež je občanům nejbližší, o klíčových otázkách strategie pro růst a
zaměstnanost bude na jaře příštího roku zaslána přímo vedoucím
představitelům EU. Má-li někdo jakékoli obavy ohledně skutečné
demokratické povahy EU, potom by je tento krok měl pomoci
rozptýlit.“ Do konzultace se mohly zapojit všechny místní a
regionální orgány, které byly vyzvány, aby se vyjádřily k
budoucnosti Lisabonské strategie. Výsledky této konzultace budou
představeny a projednány v Bruselu během týdne Open Days (5.–
8. října 2009) a stanou se součástí nového stanoviska k
budoucnosti Lisabonské strategie, které připravuje členka VR paní
Christine Chapman (UK/SES). Toto stanovisko pak bude podstatou
politického poselství, které VR předloží Evropské radě na jarním
zasedání v roce 2010, kde bude přijato konečné rozhodnutí o
budoucnosti Lisabonské strategie.

Zahájení konzultace o Lisabonské
strategii pro udržitelný růst 
po roce 2010
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Rok 2009 začal útlumem celosvětového hospodářství, který
následoval po nebývalé finanční krizi, jež propukla na
podzim roku 2008. Předpovědi růstu HDP, obchodních

toků a míry nezaměstnanosti jsou spíše neutěšené. Proto je na
světové úrovni zapotřebí společné vedení a činnost s cílem
obnovit důvěru, stimulovat hospodářství a změnit strukturu
celosvětového finančního a ekonomického pořádku. Ke
krátkodobým aktuálním otázkám patří pracovní místa a kvalitní
životní podmínky občanů. Ve střednědobém až dlouhodobém
horizontu půjde o reformu modelu udržitelného pokroku. Změna
klimatu, dodávky energie a zajišťování potravin jsou hlavními
výzvami, jež s tím souvisí. Globalizace se projevuje v mnoha
podobách s obrovskou intenzitou, rychlostí a ve velkém rozsahu a
tyto změny se odehrávají v regionech a městech. Právě tam

občané a podniky čelí náročným globálním úkolům a veřejné
orgány usilují o to, aby jim nabídly konkrétní řešení. Důvěru lze
znovu vybudovat společným úsilím občanské společnosti,
hospodářských subjektů a místních a regionálních orgánů na
pozadí správně zaměřených vnitrostátních a evropských politik.
Investice na místní a regionální úrovni mohou pomoci překonat
obtížná období, zachovat dobré životní podmínky a podpořit
ambice nově zformovat náš budoucí udržitelný hospodářský
rozvoj. Vzhledem k probíhající diskusi o reformě celosvětové a
evropské správy se posílení partnerství mezi různými úrovněmi
správy a intenzivnější zapojení místních a regionálních orgánů
stávají klíčovou záležitostí.

Evropské regiony a města
v centru globální obnovy
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Musíme řešit různé aspekty současné hospodářské
krize a vypořádat se s ní pomocí dialogu. Nesmíme
zapomínat, že o změnu je třeba usilovat společně.

Potřebujeme nový model rozvoje založený na čistých energiích
a životním prostředí, inovaci a výzkumu, s jehož pomocí
vybudujeme reálnou ekonomiku a učiníme přítrž schizofrenii
dnešního neomezeného trhu. Nadešel pravý čas tyto otázky
řešit a regiony musí mít možnost vyjádřit se k budování tohoto
nového sociálního a ekonomického modelu.

Claudio Martini 
člen Výboru regionů, 

předseda komise CONST, 
předseda zastupitelstva regionu Toskánsko, 

předseda CPMR (Konference okrajových přímořských regionů)

Regiony a města musí hrát důležitou roli v boji s
hospodářskou krizí. Investice do veřejné infrastruktury
jsou v mnoha zemích klíčovým pilířem strategické

reakce na hospodářskou krizi. Regionální politika může zajistit,
aby tyto veřejné investice byly transparentní, dobře cílené a
načasované a aby vedly k dlouhodobému udržitelnému růstu
produktivity. Podpora inovací by měla být leitmotivem opatření
pro hospodářskou obnovu, díky nimž budou regionální a
městské ekonomiky odolnější vůči budoucím hospodářským
šokům a které povedou k udržitelnému růstu. Investice do
„zelených“ měst mohou podpořit hospodářskou obnovu a
splnit dlouhodobé cíle v oblasti životního prostředí. Krize a
vznikající potřeba jednat v oblasti změny klimatu rovněž
nabízejí jedinečnou příležitost k další modernizaci venkovských
ekonomik.

Marcos Bonturi
vedoucí útvaru pro regionální konkurenceschopnost a správu, 

Ředitelství pro veřejnou správu a územní rozvoj, 
OECD



Ve 21. století jsou evropské národní státy příliš malé na
to, aby se mohly vypořádat s velkými výzvami, jako jsou
změna klimatu či překonání finanční a hospodářské

krize. Regiony a města hrají hlavní roli při iniciaci a provádění
politik a programů a v nelehkých časech potřebují podporu
Evropské unie. Rovněž mají významný úkol komunikovat o
Evropě. Mají-li občané pocit, že Evropa pozitivně ovlivňuje jejich
každodenní život, zvyšuje to pravděpodobnost, že se zúčastní
voleb. Vysoká volební účast poskytne EU silnější legitimitu pro
společnou činnost. Na místní úrovni lze voliče o červnových
volbách informovat a zapojit občany do diskusí a dialogů, ve
snaze přimět je, aby se voleb zúčastnili a zvolili občanskou
komoru EU.

Jo Leinen 
poslanec Evropského parlamentu, 

předseda Výboru pro ústavní záležitosti
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Evropa bude i nadále dělat dobré věci, jako již činí po
mnoho let, a občané si musí být vědomi toho, co pro ně
Evropa vykonala. Zároveň nadešel čas více naslouchat

regionům a městům, zejména v této době, kdy lidé potřebují
ochranu. Využijme naše zkušenosti a myšlenky, protože to je
také cesta k tomu, aby naši občané dokázali Evropu lépe ocenit.  

Flavio Delbono 
člen Výboru regionů, 

zpravodaj stanoviska k Lisabonské strategii, 
místopředseda zastupitelstva regionu Emilia Romagna
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Regiony jsou odpovědné za určité aspekty ekonomiky, i
když se míra této odpovědnosti stát od státu různí. V
reakci na současnou krizi regiony intezivněji podporují

hospodářskou činnost, zejména investicemi do vzdělávání,
inovací a výzkumu, nebo tím, že podnikům zaručují přístup k
půjčkám. Regiony však nemohou jednat osamoceně. Nesmíme
se zastavit u krátkodobých naléhavých opatření, ale musíme jít
dál a využít nastalou situaci k důkladnému zvážení ekonomické
správy a k posílení úlohy regionů v rozvoji. Reakce na krizi se
odehrává na několika úrovních, a to díky aktivizaci sociálně-
ekonomických subjektů na nižší než celostátní úrovni, např.
pomocí analýz stavu či u jednacích stolů a prostřednictvím
spolupráce a solidarity mezi regiony, na úrovni Euroregionů, na
evropské úrovni (např. 27. listopadu 2009 se bude v Marseille
konat seminář s CPMR na téma očekávání a návrhy evropských
regionů), ale také v rámci evropsko-středomořského
partnerství, které nesmí v současné krizi utonout, ale mělo by
být chápáno jako součást reakce na ni.

Michel Vauzelle 
člen Výboru regionů, 

předseda regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dobrá spolupráce mezi evropskou, celostátní, regionální
a místní úrovní je klíčovým nástrojem k řešení
současné situace. Musíme však také mluvit jasným a

srozumitelným jazykem, neboť je rovněž důležité objasnit
občanům nedávnou situaci, a předejít tak riziku nedorozumění.

Oldřich Vlasák 
poslanec Evropského parlamentu, 

předseda Svazu měst a obcí České republiky
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Evropská politika soudržnosti za dlouhých 24 let své
existence plně prokázala svůj přínos. I dnes je pro evropské
občany politika soudržnosti důkazem evropské solidarity a

pokroku, a to v podobě konkrétních projektů realizovaných v
našich regionech a městech. Od svého vzniku, kdy bylo jejím
smyslem doprovázet otevření jednotného trhu a podporovat
rozvoj nejslabších regionů, se tato politika během svého trvání
vyvíjela. Pomáhala zaplnit sociálně-ekonomické trhliny vzniklé v
důsledku postupného rozšiřování Evropské unie. Stala se hlavním
nástrojem, díky němuž strategie pro růst a zaměstnanost nalezla
pevné místo ve všech regionech Unie a dále se rozvíjela. Nedávno
byla využita k urychlení investic v době krize s cílem podpořit
Evropský plán hospodářské obnovy. Evropská politika soudržnosti

v současnosti představuje třetinu rozpočtu EU a probíhá politická
diskuse o její budoucí podobě. V důsledku velkých celosvětových
výzev, jako jsou změna klimatu a energetika, demografická změna a
ekonomická globalizace, vznikají v regionech a městech EU nové
potřeby činnosti. Reforma Smlouvy povede k rozšíření cílů
soudržnosti tím, že hospodářskou a sociální soudržnost doplní o
územní rozměr. Při celkovém přezkumu rozpočtu EU budou na
úrovni EU stanoveny hlavní cíle a pokyny pro to, jakým způsobem
mají různé politiky přispět k jejich splnění, a také jejich správní
rámec. Nastal tedy čas zabývat se politikou soudržnosti po roce
2013. V rámci důkladné přípravy politiky musí být definovány cíle,
pokud jde o požadavky, které mají být splněny, účinek a rozsah
cílených oblastí a používané modely správy.

Územní soudržnost, nové výzvy, 
nové přístupy 
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Politika soudržnosti a společný trh mají pro Evropskou
unii oba klíčový význam. Politika soudržnosti je výrazem
jedné ze základních evropských hodnot, solidarity. Proto

bude i nadále důležitá. Po roce 2013 bude politika soudržnosti
muset reagovat na nové výzvy. Domnívám se, že jednou z nich
bude nutnost konsolidovat výsledky dosažené v těch
regionech, kde byla překročena hranice 75 % HDP. Jsem
přesvědčen, že rozvoj těchto regionů ještě není dokončen a že
budou i nadále potřebovat zvláštní, postupně snižovanou
podporu. Navrhuji, aby pro ně byl vytvořen zvláštní cíl „regiony
v přechodném období“! Tímto řešením udržitelným způsobem
zabezpečíme investované prostředky ze strukturálních fondů a
současně, krok za krokem, dosáhneme jejich hospodářské
nezávislosti.

Michael Schneider 
člen Výboru regionů, předseda komise COTER, 

státní tajemník pro spolkové a evropské záležitosti,
zplnomocněnec spolkové země Sasko-Anhaltsko při

spolkové vládě Německa

Zpráva Světové banky o světovém vývoji za rok 2009
Reshaping Economic Geography obsahuje argumenty a
důkazy o tom, že namísto úzkého zaměření na podporu

růstu v zaostávajících regionech by se tvůrci politik měli spíše
zaměřit na podporu integrace zaostávajících a vedoucích
regionů. Nejmocnějšími nástroji hospodářské integrace jsou
sjednocující instituce a infrastruktura, jež umožní vzájemné
propojení, a nikoli lokálně zaměřené akce, jejichž cílem je
rozšířit hospodářskou produkci. Tam, kde si tento fakt tvůrci
politik uvědomují, nepovažují vytváření aglomerací ve vůdčích
regionech za nežádoucí a nevidí migraci do těchto míst jako
selhání rozvojové politiky v jiných oblastech. Skutečně není
možné být „pro“ vzdělávání a přitom „proti“ migraci, neboť
přínos ze vzdělávání často nelze bez migrace realizovat. Také
není možné být současně „pro“ inovaci a „proti“ vytváření
aglomerací, neboť větší města jsou kolébkou značného počtu
světových inovací. A nelze zároveň souhlasit s mezinárodní
konvergencí životních podmínek a nesouhlasit s domácí
koncentrací výroby, protože je téměř pravidlem, že rychlý růst
bývá prostorově nevyvážený. Cílem politiky by měl být sociálně
inkluzivní rozvoj, nikoli geograficky uniformní růst.

Indermit Gill 
ředitel pro zprávu Světové banky 

o světovém vývoji za rok 2009
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Územní soudržnost je především cílem všech politik EU,
podobně jako sociální či hospodářská soudržnost. Pro
ty z nás, kteří v Evropě podporujeme přístup založený

na víceúrovňové správě, je tato politika prioritní záležitostí. V
dnešní době hospodářské a sociální krize je jakýkoli plán
obnovy, jenž nezahrnuje aktivní účast místních a regionálních
orgánů, předem odsouzen k neúspěchu.  

Jean-Yves Le Drian 
člen Výboru regionů, 

zpravodaj stanoviska k územní soudržnosti, 
předseda regionální rady Bretaně 

Politika soudržnosti značně podporuje veřejné investice a
významně přispívá k Evropskému plánu hospodářské
obnovy. V období hospodářské krize je rychlé a účinné

provádění programů EU věcí zásadní důležitosti, v níž místní a
regionální orgány hrají významnou roli a pro kterou je
víceúrovňová správa nezbytným předpokladem. Evropský
summit regionů a měst byl významnou událostí, neboť umožnil
vznik diskusního fóra s evropskými politiky, kde orgány místní a
regionální správy mohly prezentovat své názory.

Jan Olbrycht 
poslanec Evropského parlamentu, 

místopředseda výboru REGI

Vsouvislosti s nynější hospodářskou krizí potřebujeme,
aby evropské politiky podporovaly regiony a skupiny
obyvatel, jež jsou hospodářskou recesí zasažené nejvíce.

Dosažení územní soudržnosti a zajištění solidarity mezi
členskými státy i v nich samotných se stalo pro realizaci
projektu evropské integrace ještě naléhavější. Znamená to
investovat do udržitelného „zeleného“ rozvoje vytvářejícího
nová pracovní místa, do lidských dovedností a kvalifikací a do
služeb a infrastruktury vysoké kvality. Ratifikace Lisabonské
smlouvy, která z územní soudržnosti činí jeden z cílů politiky
EU, je tedy v zájmu všech místních a regionálních orgánů i jejich
voličů.

Mercedes Bresso 
členka Výboru regionů, 

předsedkyně zastupitelstva regionu Piemont, 
předsedkyně REGLEG (Konference evropských regionů se

zákonodárnou pravomocí)
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Sjednotit Evropu lze pouze společným úsilím na všech
úrovních. Podtitul pražského summitu „Regiony a města
pro Evropu“ zdůrazňuje nutnost lepšího zapojení regionů

a měst do evropského projektu. Regiony s legislativními
pravomocemi mají pro tento proces zásadní význam. Provádějí
větší část evropské legislativy a jsou přímo konfrontovány s
požadavky a přáními občanů. Evropská demokracie začíná v
našich regionech a městech. V této souvislosti jsou klíčovými
tématy užší spolupráce mezi parlamenty na evropské,
celostátní a regionální úrovni a rovněž uznání charty regionální
demokracie. Aby mohly regiony plnit svou důležitou úlohu,
musí jim Evropa poskytnout prostředky, včetně práva podat
žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

Herwig van Staa
člen Výboru regionů, 

předseda tyrolského zemského sněmu, 
předseda CALRE (Konference evropských regionálních

zákonodárných shromáždění) 

Summit v Praze byl vynikající příležitostí, jak hodnotně
přispět k probíhající evropské diskusi o celosvětových
výzvách a hospodářské krizi. Závěry z naší diskuse

potvrzují, že pouze celosvětovým sdílením odpovědnosti a
společnou cestou mezinárodní solidarity lze dospět k účinné
nápravě a vytvořit udržitelná pravidla. Na pozadí této krize se
ukazuje, že Evropská unie je výborným příkladem spolupráce
mezi státy. Jak zdůraznil předseda VR pan Van den Brande i
předseda Evropské komise pan José Manuel Barroso, regionální
a místní úroveň správy musí být považovány za základ Unie, co
se týče zabezpečení finančních mechanismů a etiky. Musíme mít
na paměti, že právě evropští občané pociťují následky krize ve
svém každodenním životě a v podnicích.

Isidoro Gottardo 
člen Výboru regionů, 

poslanec italského parlamentu
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Volit pro Evropu – 
co může EU učinit pro občany?

Během přímého přenosu televizní debaty, kterou dne 6. března moderoval český novinář Jakub Železný, diskutovali poslanci
Evropského parlamentu o budoucnosti Evropy, úloze regionů a červnových volbách do Evropského parlamentu
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Zleva doprava: 

moderátor Jakub Železný, 
Luc Van den Brande (předseda VR), 

Oldřich Vlasák (poslanec Evropského parlamentu, ELS), 
Elmar Brok (poslanec Evropského parlamentu, ELS), 

Kristiina Ojuland (místopředsedkyně Evropské liberální, demokratické a reformní strany - ELDR), Jacques-Yves Henckes
(místopředseda Aliance pro Evropu národů - AEN),

Jiří Havel (lídr kandidátky ČSSD, zástupkyně Strany evropských socialistů (SES), pro volby do Evropského parlamentu)
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Festival „Ochutnejte Evropu“
Festival „Ochutnejte Evropu“ se konal ve dnech 5. až 7. března 2009 jako doprovodná akce Evropského summitu regionů a měst.

Hlavním cílem bylo oslovit co největší počet obyvatel a návštěvníků města Prahy, propagovat Prahu jako kulturní a historickou
metropoli, a zejména představit kulturu různých evropských měst a regionů v celé jejich originalitě a rozmanitosti. Festival se konal

na třech nejnavštěvovanějších místech historického centra Prahy – na Václavském náměstí, Staroměstském náměstí a v ulici Na Příkopě,
čímž pomyslně propojil hlavní místa konání summitu – palác Žofín a Obecní dům. Regionální stánky lemující hlavní trasu byly otevřeny
každý den od 10:00 do 22:00 a hudební vystoupení na hlavní scéně probíhala od 16:00 do 22:00. Festival denně navštívilo 20 000
účastníků. Přibližně 8 000 lidí si každý den prohlédlo regionální stánky, kde na požádání obdrželi informační materiály a ochutnali
regionální výrobky. 33 evropských regionů se prezentovalo v 27 stáncích (na 54 prodejních místech).
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IVA FRÜHLINGOVÁ se skupinou - /CZ /

TERRAFOLK - / SI /

FUN LOVIN´ CRIMINALS /USA/

ČECHOMOR - /CZ/

KRAAK & SMAAK - /NL/

SUNSET BLVD. - / CZ /

SIFU VERSUS - / EL /

GIPSY CZ - / CZ /

THE HOTCLUB OF DUBLIN / IE/

RODICA STEGARESCU / Moldavsko /

ŠARVANCI – /SK/

KLAZMER MUSIC /IZRAEL/

TARA VRANCEI – /RO/

Na vedlejších scénách festivalu vystoupila řada českých
folklórních souborů, žonglérů, akrobatů na chůdách a s ohněm,
vystoupil zde tradiční Staropražský kabaret a konal se karnevalový
pochod

Kulturní program – 
hudební skupiny a soubory

Evropské země, města a regiony přítomné na festivalu

Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Irsko, Izrael, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bavorsko, Burgundsko, Dalmácie,
Istrie, Středočeský kraj, město Budapešť, město Bratislava, Kréta,
Východomoravský kraj, Kalamata, Koper, Liberecký kraj,
Moldavsko, Moravskoslezský kraj, Nitranský kraj, Norimberk,
Primorsko, region Provence-Alpes-Cote d´Azur, Severomoravský
kraj, Pardubický kraj, Podkrkonoší, Jihomoravský kraj, Žilinský kraj,
Sicílie, Slavonije, Trentino, Veneto, Znojemský kraj.  

Obvody města Prahy 

Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, Praha 9, Praha 11, Praha 15,
Praha 18, Praha 20
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