
 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Mgr. Ondřej Karas, ředitel odboru komunikace Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU , 
 
e-mail: karas.ondrej@vlada.cz, mobil: 724 516 813, tel: 220 143 750  fax: 220 143 790 
 
Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

 

 

 
          TISKOVÁ ZPRÁVA 
        

 
 
 

Předseda Evropské komise Barroso: Česko patří mezi  

nejkreativnější ekonomiky kontinentu 

 

 

Praha/Brusel, 18. září 2007 – Pod záštitou předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa 

se dnes v Bruselu sešli na svém pravidelném zasedání zástupci vlád členských států Evropské 

unie, aby zhodnotili, jak se EU daří prosazovat v praxi tzv. lisabonskou strategii pro růst a 

zaměstnanost. Za českou stranu se jednání účastnil místopředseda vlády pro evropské 

záležitosti Alexandr Vondra.  

Méně je někdy více – i tak by se dal shrnout hlavní názor účastníků diskuse: EU by měla 

pokračovat v praktickém naplňování cílů, spíše než si stanovovat další. V letošním roce 

přijala zahájila ČR reformy, kterou jdou ve směru lisabonské strategie. S napětím je proto 

očekávána pravidelná prosincová zpráva Evropská komise, která bude tento pokrok hodnotit 

oproti minulým rokům. 

 

"Je důležité sdílet s ostatními společnou vizi, jakou lisabonská strategie nepochybně je. Stejně 

důležité je ale tuto vizi transformovat do konkrétních a realistických kroků, které budou 

přinášet konkrétní ovoce. V posledních době se evropským ekonomikám daří, což je 

pozitivní. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Je třeba neustále konfrontovat vizi s realitou a 

pokračovat v reformách a odbourávání bariér vnitřního trhu. Evropa je součástí globální 

ekonomiky, kde změny mohou přicházet rychleji než kdykoli předtím," řekl místopředseda 

vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Jeho názor podpořil i předseda Komise 
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Barroso, který zároveň označil Českou republiku společně se Slovenskem, Polskem a 

Maďarskem za nejkreativnější ekonomiky kontinentu.  

 

Lisabonskou strategií si členské státy v roce 2001 daly za cíl učinit z EU během deseti let 

nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku na světě. Po následných nevalných výsledcích byla 

lisabonská strategie v roce 2005 revidována. Tato revize koinciduje s nastartováním 

ekonomického růstu v Evropě. Současnými čtyřmi hlavními prioritami EU jsou vyšší 

investice do vzdělání, uvolnění podnikatelského potenciálu zejména malých a středních 

podniků, zvýšení zaměstnanosti a integrovaná energetická politika. Česká republika 

zachování těchto prioritních oblastí podporuje.  

 
 


