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Větší jednota, solidarita a konkurenceschopnost 
a žádní občané druhé kategorie
Předseda Evropské komise Jean-
Claude Juncker  na  záři jovém 
plenárním zasedání EHSV vyjádřil svůj 
optimismus ohledně Evropy. Připomněl 
vytvoření 8 milionů nových pracovních 
míst, snižování rozpočtového schodku, 
více než 225 miliard EUR na investice 
v  rámci Junckerova plánu, zahájení 
činnosti Evropského sboru solidarity 
a pokrok EU v oblasti mezinárodního 
obchodu. Předseda Komise se se 
členy EHSV podělil rovněž o některé 
své obavy a požádal Výbor o pomoc 
při jejich řešení:„Sociální pilíř je něco, 
co považuji za velmi důležité. Myslím, 
že Evropa musí lépe zohledňovat obavy 
a potřeby pracujících. Jinak by se mohla 
rozpadnout na dvě části: na vítěze, kteří 
budou požívat výhod, a  na ty, kteří 
budou  – bez ohledu na  to, zda je to 
pravda či ne – přesvědčeni o tom, že na 
ně projekt EU zapomněl.“

„Nenecháme vás ve vašem úsilí samotné,“ 
odpověděl předseda EHSV Georges 
Dassis. „Ať již bude pro budoucnost 
Evropy zvolena kterákoli z  možností, 
EHSV si přeje soudržnou Evropskou 

unii, která drží pohromadě; Unii, která 
je schopná nabídnout plnohodnotné 
rovné příležitosti pro všechny. EHSV je 
rozhodnut napomáhat uskutečnění 
tohoto cíle.“ Pan Dassis předal panu 
Junckerovi zprávy z  vnitrostátních 
diskusí o budoucnosti Evropy, jež EHSV 
uspořádal během letošního roku ve 27 
členských státech.

Jacek Krawczyk, předseda skupiny 
Zaměstnavatelé, uvítal iniciativy 
Komise týkající se evropské obchodní 
agendy a  obnovené průmyslové 
strategie. „Naším cílem musí být co 
nejatraktivnější prostředí pro investice, 
fungování a obchod. Prostředí vhodné 

Na plenárním zasedání EHSV dostali prostor zastánci 
iniciativy „Zakažte glyfosát“
Pár týdnů před hlasováním Komise 
o prodloužení licence glyfosátu o deset let 
(4. října) nabídl EHSV fórum pro diskusi, 
a  sice na svém plenárním zasedání ve 
středu 20. září. Pozváni byli dva stoupenci 
evropské občanské iniciativy, David 
Schwartz z WeMove.eu a Herman van 
Bekkem z Greenpeace, kteří představili 
svůj cíl. Evropská občanská iniciativa 
„Zakažte glyfosát“ navrhuje zakázat 
glyfosát, změnit postup schvalování 
pesticidů a stanovit povinné cíle pro 
snižování využívání pesticidů platné 
v celé EU.

Její navrhovatelé shromáždili za pět 
měsíců více než 1,3 milionu podpisů. Jsou 
přesvědčeni, že cílem EU by měla být 
budoucnost bez pesticidů.

Otázka případného zákazu glyfosátu 
rozdělila veřejné mínění v  celé Evropě, 
především kvůli kontroverzním výsledkům 
studií dopadu. To, že se názory na tuto 
problematiku rozcházejí, se projevilo 
i  během diskuse uspořádané na jedné 
z  letošních schůzí specializované sekce 
Zemědělství, rozvoj venkova, životní 

prostředí (NAT) a v rozdílných prohlášeních 
členů EHSV v  průběhu diskuse na 
plenárním zasedání.

Brendan Burns, předseda specializované 
sekce NAT v EHSV, shrnul podstatu celého 
problému: „Nikdo nechce, abychom v našem 
životním prostředí nebo potravinách měli 
zdraví škodlivé chemické látky. Avšak 
diskuse, kterou jsme uspořádali na schůzi 
naší specializované sekce dne 5. dubna a jíž 
se zúčastnili organizátoři evropské občanské 
iniciativy a jako řečníci vystoupili ve stejném 
počtu zastánci i odpůrci glyfosátu, ukázala, 
že neexistuje konsenzus, pokud jde o dopad 
glyfosátu na životní prostředí a zdraví.“

Předseda EHSV Georges Dassis na 
závěr uvedl: „Nejsme vědci, ale musíme 
pochopitelně akceptovat studie,  za 
předpokladu, že jde o studie objektivní. Lidé 
by rozhodně měli být postaveni nad zájmy 
nadnárodních korporací a  1,3 milionu 
Evropanů nelze ignorovat. A  je právě 
povinností EU, aby reagovala na své občany, 
a to tak, že se bude soustředit na nalezení 
řešení, vycházejíc při tom ze skutečných 
vědeckých argumentů.“ (sma)� l

byl jsem velmi potěšen, že jsme na našem zářijovém plenárním zasedání mohli 
přivítat pana Karla-Heinze Lambertze, jenž byl nedávno zvolen předsedou Výboru 
regionů. Kromě toho, že naše dva výbory jsou vzorem logistické spolupráce, 
neboť sdílejí tytéž prostory a některé administrativní služby, je jim společná ještě 
jedna věc, která je obzvlášť významná vzhledem ke skutečnosti, že Unie zápolí 
s tím, že není dostatečně blízká svým občanům. Oba poradní výbory zastupují 
u velkých evropských orgánů organizace či instituce, jež mají přímý kontakt 
s občany v místě, kde bydlí a kde pracují, v jejich zemi, regionu, a dokonce v jejich 
městě či obci: sdružení občanské společnosti a místní veřejné orgány. Nadešel 
okamžik, kdy bychom se měli poučit z moudrosti, se kterou byly ve Smlouvách 
naše dvě instituce zřízeny ku prospěchu Unie a ku prospěchu všech jejích občanů, 
a kdy bychom měli zdůraznit synergie, a zasadit se tak o to, aby velké orgány 
lépe chápaly tužby občanů, i o to, aby byla posílena účast občanů na evropském 
projektu. Evropa budoucnosti musí být Evropa, jež má blíže k občanům.

Mám rovněž radost z toho, že jsme přivítali pana Jeana-Clauda Junckera, jemuž 
bych chtěl vyjádřit zvláštní poděkování, nejen proto, že znovu přišel diskutovat 
s evropskou občanskou společností, ale také proto, že tak učinil bezprostředně 
po svém projevu o stavu Unie v Parlamentu, což považuji za důkaz opravdové 
vůle napomoci tomu, aby se občané znovu zapojili do rozpravy, a vyslechnout si, 
co mají na srdci. Je to samozřejmě signál pro nás, členy Výboru, avšak předseda 
Komise moc dobře ví, že jeho sdělení adresované nám bude mít mnohem větší 
publikum, než jsou osoby přítomné v jednacím sále, v němž se koná naše plenární 
zasedání.

Pan Juncker nám nezopakoval řeč, kterou již pronesl, nýbrž zdůraznil některé 
body a vyslechl zástupce občanské společnosti, kteří promluvili o otázkách, jež 
jsou pro ně obzvláště důležité. Vyplývá z toho skutečná naděje, že evropský 
projekt opět začne směřovat k dosažení svých základních zásad. Jistá je jedna 
věc: všechny tři skupiny našeho Výboru, unie zaměstnavatelů, odborové 
svazy pracovníků a ostatní socioprofesní a občanská sdružení, budou Komisi 
jednoznačně podporovat vždy, když bude od členských států požadovat více 
soudržnosti, jednoty, solidarity a efektivity. Jsou jednotné ve svém přesvědčení, 
že Unie má budoucnost, touží se podílet na jejím utváření a jsou připravené to 
ukázat v praxi.

Georges Dassis,
předseda EHSV
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Úbytek biologické rozmanitosti 
ohrožuje naše živobytí

Ve světle bizarních povětrnostních jevů tohoto 
léta začal EHSV bít na poplach. Několik jeho 
návrhů týkajících se lepší ochrany přírody se 
dosud nesetkalo s žádnou reakcí. „Opět vyzýváme 
Komisi a členské státy, aby zajistily rychlé a důsledné 
provedení strategie v oblasti biologické rozmanitosti, 
zejména směrnic o ptácích, o přírodních stanovištích 
a o vodě,“, uvedl člen EHSV Lutz Ribbe (skupina 
Různé zájmy, DE) s odkazem na své stanovisko 
Politika EU v oblasti biologické rozmanitosti.

EHSV volá po zvláštním rozpočtu pro síť 
Natura 2000 a požaduje, aby se biologická 
rozmanitost stala průřezovým tématem

Cílem sítě Natura 2000 je zachování vzácných 
a jedinečných biotopů. Dnes jsou vymezeny již 
téměř všechny lokality sítě Natura 2000, ale jen pro 
některé z nich existují trvalé právní záruky a plány 
obhospodařování nebo řízení. „Jde o  ukázku 
neschopnosti, nebo možná jen nevědomosti ze 

strany EU a mnoha členských států. Chápeme, že EU 
čelí mnoha problémům. Ale nesmíme zapomínat 
na to, že biologická rozmanitost je naším 
živobytím a že nepřetržité drancování naší 
přírody nás o toto živobytí okrádá,“ varoval 
pan Ribbe. Oblasti Natura 2000 jsou v současné 
době financovány téměř výhradně z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a  Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, což 
často vede ke střetu zájmů. EHSV proto požaduje, 
aby síť Natura 2000 měla samostatný rozpočet.

Biologickou rozmanitost je nutné zahrnout i do 
dalších politik, zejména v odvětví zemědělství, 
jež představuje největší zátěž pro suchozemské 
ekosystémy. „Vážně doufáme, že přezkum ‚ploch 
využívaných v  ekologickém zájmu‘ v  polovině 
období a  nadcházející reforma společné 
zemědělské politiky se zaměří také na dosažení 
cílů v oblasti biologické rozmanitosti,“ dodal pan 
Ribbe. (sma)� l
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EHSV vyzývá Komisi, aby lépe podporovala 
cukrovarnický průmysl EU
Po říjnovém ukončení kvót na produkci řepného 
cukru se cukrovarnický průmysl octne v úplně nové 
situaci. Zda tato nová výzva přinese úspěch, bude 
záviset z velké části na tom, jak bude EU podporovat 
evropské zpracovatele a pěstitele cukrové řepy.

Těsně před zrušením kvót na produkci cukrové 
řepy, k němuž dojde 1. října, přijal EHSV stanovisko 
z vlastní iniciativy Průmyslové změny v odvětví 
výroby řepného cukru v EU. Konec produkčních 
kvót na řepný cukr nabídne cukrovarnickému 
průmyslu EU možnost neomezeného vývozu 
cukru. „Je to ohromná šance pro evropské výrobce 
cukru, ale aby z této liberalizace mohli těžit v nejvyšší 
možné míře, potřebují plnou podporu Evropské 
komise,“ řekl člen EHSV José Manuel Roche 
Ramo (skupina Různé zájmy, ES), zpravodaj pro 
toto stanovisko. Podle EHSV by bylo záhodno, 
aby EU při vyjednávání nových dohod o volném 
obchodu postupovala obezřetněji, co se týče 

liberalizace obchodu. „Komise musí v rámci svých 
jednání o volném obchodu k cukru přistupovat jako 
k citlivé položce, a to tak, že zachová cla EU na cukr.“

Spoluzpravodajka Estelle Brentnall (delegátka 
CCMI – BE) vyzdvihla významné přispění odvětví 
výroby řepného cukru k  vytváření pracovních 
míst a k hospodářské činnosti ve venkovských 
oblastech a  vyzvala k  tomu, aby do společné 
zemědělské politiky byly zahrnuty nástroje 
trhu, které podporují pokračující výrobu cukru 
v členských státech EU.

EU je s  ročním objemem výroby dosahujícím 
zhruba 17,2 milionu tun největším světovým 
výrobcem řepného cukru. Výrobci cukru ročně 
nakupují přibližně 107 milionů tun cukrové řepy od 
asi 137 000 evropských pěstitelů. Cukrovarnictví 
v EU zajišťuje přímo 28 000 a nepřímo 150 000 
pracovních míst. (sma)� l

Kritické myšlení a pocit 
sounáležitosti jsou základními 
prostředky pro potírání radikalizace
Pro úspěšné předcházení radikalizaci mladých 
lidí je nejdůležitější zaměřit se na jejich 
sociální začlenění, pomoci jim vytvořit si pocit 
sounáležitosti a naučit je kritickému myšlení – toť 
závěry slyšení, které EHSV uspořádal v září.

Ze slyšení s názvem Úloha občanské společnosti 
při prevenci radikalizace mladých lidí však 
rovněž vyplynulo, že společnost obvykle jedná 
teprve tehdy, když k něčemu dojde, a že chybí 
koordinovaný postup zahrnující vícero subjektů.

Na slyšení vystoupila také Jessica Soors, vedoucí 
odboru pro deradikalizaci v  belgickém městě 
Vilvoorde, které čítá nejvyšší počet zahraničních 
bojovníků ve srovnání s ostatními městy v Evropě. 
Její první radou adresovanou místním komunitám 
bylo, aby byly na řešení problému radikalizace 
připraveny, což nebyl případ jejího města, když 
z  něj začali odcházet mladí občané do boje 
v zahraničních konfliktech.

Paní Soors uvedla, že činnost zaměřená 
proti radikalizaci by neměla začínat řešením 
jednotlivých případů či donucovacími opatřeními, 
nýbrž prevencí, a to již ve školních lavicích.

Ostatní řečníci poukázali na to, že školy by 
měly věnovat větší pozornost předávání 

sociálních a občanských dovedností a měly by 
se soustředit na rozmanitost a aktivní občanství. 
K  nejúčinnějším prostředkům v  boji proti 
radikalizaci patří také rozvíjení komplexnějšího 
nahlížení na svět a kritického myšlení od útlého 
věku.

Slyšení se mimo jiné zúčastnili zástupci 
Evropské komise, odborníci v oblasti vzdělávání 
a  představitelé organizací, jež se zabývají 
formálním a neformálním vzděláváním mládeže.

EHSV k tomuto tématu vypracovává stanovisko, 
které by mělo být přijato na prosincovém 
zasedání. (ll)� l

Nové formy práce – příležitosti a výzvy
Jedním z  témat, jimž se věnovala diskuse na 
plenárním zasedání EHSV, byly nové formy 
práce. V  přijatém stanovisku týkajícím se 
nových forem práce a dovedností (zpravodaj: 
Ulrich Samm, skupina Zaměstnavatelé, DE) 
Výbor poukazuje na to, že se objevuje mnoho 
atypických forem práce, jako jsou částečné 
pracovní úvazky, práce s více dodavateli a tzv. 
„crowdworking“ s  pracovníky nabízejícími své 
dovednosti na internetových platformách v rámci 
sítí vysoce kvalifikovaných a  specializovaných 
odborníků. V  zájmu toho, aby byla lépe 
řešena související sociální rizika, by všechny 
zainteresované strany měly koordinovat své 
úsilí – významnou prioritou musí být zajištění 
sociálního zabezpečení a  zabránění chudobě. 
EHSV uznává, že na budoucnost práce mají stále 
větší vliv také automatizace a roboti. Ačkoli by 
mohli mít pozitivní dopad na hospodářství ve 
stárnoucí společnosti, mají rovněž vliv na pracovní 
místa: sociální dialog zaměřený na tuto otázku by 
měl proběhnout již v rané fázi. V budoucnu bude 
pro všechny nutností celoživotní učení a odborná 
příprava. V této souvislosti by mělo být zajištěno, 
aby všichni pracovníci měli přístup k tradičním 

vnitropodnikovým vzdělávacím programům. 
Dlouhodobý vývoj lze naproti tomu nejlépe vyřešit 
prostřednictvím všeobecného vzdělávání.

Ve svém stanovisku věnovaném úloze sociálních 
partnerů a organizací občanské společnosti 
v  souvislosti s  novými formami práce 
(zpravodajka: Franca Salis-Madinier, skupina 
Zaměstnanci, FR) EHSV zdůraznil, že i  v  této 
době, jež pracovníkům přináší dalekosáhlé 
změny, stále platí klíčové cíle a zásady sociálního 
dialogu a kolektivního vyjednávání. Jejich úlohou 
není změnám bránit, ale usměrňovat je tak, aby 
bylo možné plně využít jejich výhod a současně 
zajistit, že budou stále dodržována základní práva 
pracovníků. Je zapotřebí participativní řízení, 
zavádění kolektivních pravidel, přizpůsobení 
sociálního dialogu a  nalezení inovativních 
odpovědí. Digitalizace má zásadní dopad na 
práci – pro některé pracovníky může být příležitostí 
k  samostatnosti a  lepšímu sladění pracovního 
a soukromého života, avšak při špatném řízení 
představuje také riziko pro zdraví. V Evropě již 
nyní existují dobré příklady toho, jak se vypořádat 
s požadavky a výzvami digitálního věku. (sg)� l

Vyslaní pracovníci: je nejvyšší čas 
přezkoumat směrnici
Předseda EHSV Georges Dassis podepsal 
společně s  předsedou Hospodářské, sociální 
a  environmentální rady Francie Patrickem 
B e r n a s c o n i m  p r o h l á š e n í  v y z ý v a j í c í 
k  radikálnímu přepracování právních 
předpisů EU týkajících se vyslaných 
pracovníků za účelem boje proti sociálnímu 
dumpingu. Oba předsedové uvádějí, že EU 
musí vždy usilovat o vzestupnou harmonizaci 
a konvergenci pracovních a životních podmínek 
na svém území, a vyzývají členské státy, jež se 
reformě brání, aby ji přestaly odmítat. Volají 
také po tom, aby evropští zákonodárci zajistili, 
že vysílání bude přechodné, a aby členské státy 
daly dohromady dostupné údaje v zájmu boje 

proti podvodům a  nekalé soutěži ze strany 
podniků zřizovaných pouze za účelem zneužívání 
rozdílů ve mzdách mezi členskými státy EU. 
Mimoto požadují praktická opatření zajišťující, 
že se pracovníci ještě před vysláním přihlásí do 
systému sociálního zabezpečení, a dále požadují 
vytvoření evropské karty vyslaných pracovníků 
s cílem zjednodušit kontroly a postupy. Rovněž 
trvají na tom, aby se zajistilo, že tato směrnice 
bude použitelná na odvětví dopravy.

Uvedené prohlášení si můžete přečíst zde: http://
www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/
posted-workers-its-high-time-revise-directive 
(dm/pa)� l

Vítejte na 
nových 
internetových 
stránkách 
EHSV!
EHSV spustil v  srpnu 2017 
své nové internetové stránky. 
S t r á n k y  j s o u  n y n í  p l n ě 
responzivní, to znamená, že 
se dají zobrazit na jakémkoliv 
počítači nebo mobilním zařízení. 
V  zájmu větší uživatelské 
vstřícnosti byl rovněž zvýšen 
počet dostupných jazykových 
verzí  – internetové stránky si 
teď lze prohlížet ve 23 jazycích, 
v nichž jsou k dispozici i veškeré 
všeobecné informace o činnosti 
a orgánech Výboru. Bylo upraveno, zjednodušeno a aktualizováno uspořádání a obsah internetových 
stránek tak, aby bylo možné rychleji a snáze získat přehled o činnosti EHSV. (kf)

Přesvědčte se sami na adrese http://www.eesc.europa.eu/!� l
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pro všechny podniky, ať už působí v  oblasti 
průmyslu, nebo služeb, v místním nebo globálním 
měřítku.“ Dodal, že musí pokračovat práce na 
posilování měnové unie a na rozvoji její správy, 
jakož i na dokončení jednotného trhu EU.

Gabriele Bischoff , předsedkyně skupiny 
Zaměstnanci, se ztotožnila s  obavami pana 
Junckera, pokud jde o rostoucí rozdíly v Evropě: 
„Velmi vítáme váš důraz na jednotu a jsme hluboce 
znepokojeni rozdíly, jež v Evropě panují. Evropa 
nebude mít žádnou budoucnost bez silného 
sociálního rozměru a solidarity. K tomu potřebujeme 
konkrétní sociální agendu a přijetí plánu provádění 
evropského pilíře sociálních práv.“ Upozornila na 
to, že v EU nemohou existovat pracovníci druhé 

kategorie a vyzdvihla nutnost revize směrnice 
o vysílání pracovníků.

Luca Jahier, předseda skupiny Různé zájmy, 
poděkoval předsedovi Komise za to, že se ujal 
velmi ambiciózního úkolu oživit projekt EU 
a prosazovat společnou vizi Evropy. „Evropská 
unie je společenstvím hodnot a  v  dnešní době 
potřebujeme ambicióznější a demokratičtější EU, 
jež hledí za brexit. Pojďme se tedy společně zasadit 
o  občanské shromáždění v  roce 2018.  Udělejme 
z kultury a udržitelného rozvoje ústřední aspekty 
priorit a politik EU.“ Zdůraznil také, že rok 2018, 
který je Evropským rokem kulturního dědictví, 
je příležitostí k  mobilizaci pozitivních sil pro 
budoucnost Evropy. (sg)� l

pokračování ze strany 1 –
Větší jednota, solidarita a konkurenceschopnost a žádní občané druhé kategorie

Vedoucí političtí představitelé EU a Latinské 
Ameriky a Karibiku by měli uznat hodnotu 
občanské společnosti
EHSV na svém zářijovém plenárním zasedání přijal 
stanovisko Nový kontext strategických vztahů 
EU-CELAC a  úloha občanské společnosti 
(zpravodaj: Mário Soares, skupina Zaměstnanci, 
PT). Výbor v něm vyzývá k hlubšímu svazku mezi 
EU a CELAC na základě globální rámcové dohody, 
do které budou zahrnuty zásady činnosti v oblasti 
politického dialogu, spolupráce a udržitelného 
rozvoje. Nicméně mají-li být jednání jakéhokoli 
typu mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem 
úspěšná, je zásadní strukturovaný dialog 
s  organizovanou občanskou společností. 
V konkrétním případě dohod o volném obchodu 
by organizovaná občanská společnost měla být 
skutečně zapojena do každé z etap jednání, jejich 
provádění a hodnocení.

EHSV vyzývá všechny vedoucí politické 
představitele EU a Latinské Ameriky a Karibiku, aby 
uznali a ocenili účast občanské společnosti. Tím se 
zajistí, že do procesu rozhodování bude zapojen 
co nejvyšší počet obyvatel. Výbor opakovaně 
poukazuje na to, že jedním ze zásadních problémů 
při sledování vztahů mezi EU a CELAC je chybějící 
rozsáhlý přístup k  informacím. Nedostatečná 
transparentnost pak brání občanské společnosti 
v přípravě návrhů ve správný čas. Je nezbytné 
stanovit jasná pravidla a  postupy týkající se 
přístupu k těmto informacím a jejich šíření. Podle 
EHSV by rovněž měly být k dispozici dostatečné 
materiální zdroje, aby bylo zajištěno zapojení 
občanské společnosti do jednání a do otevřeného 
dialogu s orgány řídícího se pravidly. (sg)� l

Evropská energetická unie: je 
třeba zajistit, aby byla rovněž 
sociálním přínosem
Tématem, jež se neslo všemi panelovými 
diskusemi v rámci „Evropského energetického 
dialogu“, který dne 7. září pořádal v Bruselu 
EHSV, bylo znepokojení ohledně sociálních 
nákladů transformace energetiky. Akce byla 
zaměřena na balíček předpisů Čistá energie 
pro všechny Evropany předložený Komisí a na 
to, jak jej vnímá široké spektrum zainteresovaných 
subjektů občanské společnosti, které o  této 
problematice diskutovaly s  evropskými 
institucemi a aktéry na trhu.

Tento balíček, jenž byl všemi stranami přivítán 
jako velmi pozitivní soubor opatření, který poprvé 
spojuje kroky v oblasti energetiky a klimatu do 
uceleného programu, však rovněž vzbuzuje vážné 
obavy ohledně sociálního rozměru, a zejména 
toho, jak řeší naléhavý problém energetické 
chudoby.

Je realistické, ptali se zástupci občanské 
společnosti, očekávat, že lidé, kteří žijí od výplaty 
k výplatě, budou investovat do solárních panelů 
a  fotovoltaického zařízení nebo do energeticky 
účinných přístrojů, když musí volit mezi nákupem 
potravin a vytápěním svých domovů? Neměli by být 
nuceni investovat, pokud tak nemohou nebo nejsou 
ochotni učinit, ani by se od nich nemělo očekávat, 
že budou subvencovat investice zámožnějších 
občanů. Sociální sazby by neměly být zakázány, 
nýbrž by možná bylo zapotřebí vzít je v úvahu jako 
nezbytné, aby byli chráněni zranitelní spotřebitelé, 
uvedly zúčastněné strany z řad sociální společnosti.

Zazněly taktéž obavy týkající se dopadu 
transformace energetiky na pracovní místa 
a  mluvilo se o  nutnosti chránit regiony, jež 
závisejí na produkci fosilních paliv, jako je uhlí 
či břidlice, před nepříznivými důsledky této 
transformace.

Jelikož převážná část prostředků bude muset 
pocházet od soukromého kapitálu, shodli se 
všichni na tom, že naprosto zásadní je stabilní 
investiční prostředí příznivé pro dlouhodobé 
závazky. Byly vyzdviženy nedostatky v oblasti 
daňových pobídek, což bylo označeno za prvek, 
který energetická unie postrádá. Za nejúčinnější 
nástroj, pokud jde o zvyšování informovanosti 
a  o  podněcování lidí ke kreativitě ve snaze 
vyhnout se nákladům a snížit spotřebu energie, 
pak byly označeny cenové pobídky. (dm)� l

EHSV je první institucí, jež zaujala postoj 
k CCCTB
EU chce bojovat proti agresivnímu daňovému 
plánování a přispět k růstu, konkurenceschopnosti 
a  spravedlnosti na jednotném trhu. Na tento 
cíl se mají zaměřit opětovně předložené 
návrhy Evropské komise týkající se společného 
konsolidovaného základu daně z  příjmů 
právnických osob (CCCTB). EHSV je první institucí, 
jež k těmto návrhům zaujala postoj.

Ve svém stanovisku věnovaném CCCTB 
(zpravodaj: Michael McLoughlin, skupina 
Různé zájmy, IE) Výbor schvaluje cíle návrhů 
a také vytvoření jednotného souboru pravidel 
pro výpočet zdanitelných zisků podniků v  EU 
a přiřazení příjmů tam, kde se vytváří hodnota. 
Domnívá se, že by CCCTB mohl přinést výhody 
pro všechny, bude-li poskytovat jednoduchost 
a  jistotu zdanění právnických osob a  omezí-li 
daňové překážky a složitost.

EHSV nicméně doporučuje, aby se vyvinulo 
maximální úsilí o schválení CCCTB formou konsenzu 

vzhledem k citlivé povaze této problematiky, pokud 
jde o subsidiaritu a státní suverenitu. Naléhavě 
vyzývá dotčené strany, aby urychleně dokončily 
navrhované fáze. Výbor rovněž upozorňuje 
na potřebu řešit výzvy digitální ekonomiky 
a navrhuje zvážit zahrnutí duševního vlastnictví 
do rozdělovacího vzorce. Domnívá se, že změny 
by mohl vyžadovat i  klíč pro tržby podle místa 
určení, aby se zajistilo jeho spravedlivé provádění, 
a navrhuje podrobné hodnocení dopadů CCCTB.

V samostatném stanovisku  – s  názvem 
Příznivý daňový systém pro spravedlivou 
hospodářskou soutěž a  hospodářský růst 
(zpravodaj: Petru Sorin Dandea, skupina 
Zaměstnanci, RO) – pak EHSV vyzývá členské státy, 
aby zvýšily úsilí v boji proti agresivnímu daňovému 
plánování a  daňovým únikům. Doporučuje 
provést reformy v  daňové oblasti a  vyvarovat 
se využívání daňových rozhodnutí, která nejsou 
odůvodněna ekonomickou podstatou transakcí.
(jk)� l

O Cenu EHSV pro občanskou 
společnost za rok 2017 se uchází 
přes 100 kandidátů

Do soutěže o Cenu pro občanskou společnost letos 
přišlo 111 přihlášek z celé Evropské unie.

Cena bude udělena „inovativním projektům, 
jež  podporují  kval itní  zaměstnanost 
a podnikatelského ducha pro budoucnost světa 
práce“. Oceněny budou iniciativy, které se snaží 
vytvářet udržitelná pracovní místa a podněcovat 
k  podnikavosti,  zejména u  nedostatečně 
zastoupených a znevýhodněných skupin obyvatel.

Jedná se již o  devátý ročník této soutěže, která 
každým rokem staví do středu pozornosti jeden 
z  ústředních aspektů činnosti EHSV. Jedním 
z hlavních témat, jimiž se EHSV v uplynulém roce 
zabýval, je evropská strategie zaměstnanosti a to, jak 
potírat nejvíce znepokojivé formy nezaměstnanosti, 

k  nimž patří nezaměstnanost mladých lidí 
a  dlouhodobá nezaměstnanost, a  podporovat 
integraci nově příchozích na trh práce.

Obecným smyslem soutěže je odměnit organizace 
občanské společnosti nebo jednotlivce, kteří 
výraznou měrou přispěli k  podpoře evropské 
integrace.

EHSV nyní přistoupí k  posouzení zaslaných 
přihlášek, aby mohl na svém plenárním zasedání 
dne 7. prosince 2017 vyhlásit vítězné iniciativy.

Podrobnější informace o  Ceně pro občanskou 
společnost naleznete na adrese:

http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

Člen EHSV Thierry Libaert přichází s řešeními 
problému plánovaného zastarávání
Člen EHSV Thierry Libaert (skupina Různé zájmy, FR) 
právě vydal knihu věnovanou plánovanému zastarávání 
nazvanou Déprogrammer l‘obsolescence („Odstranit 
plánované zastarávání“). V  této knize se uvádí, že 
spotřebitelé mají často pocit, že životnost výrobků 
nemohou ovlivnit a že jsou v pasti konzumního systému 
s výrobky na jedno použití. Pan Libaert demonstruje, jak lze 
proti plánovanému zastarávání zakročit na úrovni členských 
států a na evropské a mezinárodní úrovni prostřednictvím 
přesměrování veřejných výdajů, prodloužením záručních 
lhůt a označováním životnosti výrobků. Jak tvrdí autor, 
boj proti plánovanému zastarávání je především otázkou 
politické vůle a radikální změny smýšlení. Na plánovaném 
zastarávání není nic nevyhnutelného.

Pan Libaert stál v čele průkopnické činnosti EHSV týkající 
se plánovaného zastarávání, jež byla podnětem pro 
nedávné usnesení Evropského parlamentu k tomuto 
tématu.

Více informací naleznete na internetové adrese: http://
www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)� l

Pierre Jean Coulon, President of the Section for 
Transport, Energy, Infrastructure and the Information 
Society (TEN) with Georges Dassis, EESC President
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To nejlepší z estonské divoké přírody ke 
zhlédnutí v EHSV

7. listopadu – 8. prosince 2017

Na návrh estonských členů EHSV 
pořádá Výbor druhou a  poslední 
v ý s t a v u  b ě h e m  e s t o n s k é h o 
předsednictví EU nazvanou Estonská 
divočina. Na této výstavě fotografií 
se setkáte s tím nejlepším z estonské 
divoké přírody: krajinami, květinami, 
ptáky a velkými savci. Estonsko toho 
milovníkům přírody nabízí mnoho. 
Krajina této země je stejně rozmanitá 
jako její fauna a  flóra. Opuštěná 
pobřeží, hluboké lesy, malebná jezera 
a řeky a tajemné mokřiny skrývají čile 
žijící svět ptáků, tuleňů a medvědů. 
(jp)� l

„Stále užší svazek“ – odkaz Římských smluv 
pro dnešní Evropu – 1957–2017

18. října – 3. listopadu 2017

Historické archivy Evropské unie 
uspořádaly u  příležitosti 60.  výročí 
této významné události výstavu 
věnovanou Římským smlouvám 
a jejich odkazu.

Tato výstava vznikla ve spolupráci 
mezi historickými archivy Evropské 
unie a  Radou Evropské unie, 
Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí a přispěly k ní také Evropská 
investiční banka, italské předsednictví 
Rady ministrů, italské ministerstvo 
zahraničních věcí a  italská tisková 
agentura ANSA.

Výstava rovněž zdůrazňuje to, 
že Smlouvy vzešly ze sociálních, 
kulturních a  hospodářských jevů, 
k nimž v Evropě docházelo po druhé 
světové válce, a sleduje dlouhodobý 
dopad procesu evropské integrace na 
každodenní život našich občanů. (jp)

Více informací: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/
events/ever-closer-union� l

EHSV info přechází do digitální podoby
V prosinci 2017 bude spuštěna nová, 
online verze bulletinu EHSV. První 
číslo bude k  dispozici v  angličtině, 
francouzštině a  němčině, zatímco 
vydání v  ostatních jazycích budou 
distribuována v  tradičním formátu 
pdf. Od ledna 2018 budou všechna 
jazyková znění zveřejňována pouze 
v nové formě.

Nová, plně digitální verze bude ve 
formátu HTML a  našim čtenářům 
bude zasílána e-mailem. Bude se dát 
prohlížet na různých zařízeních, včetně 

mobilních telefonů a tabletů, a bude 
k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. 
Čtenáři budou moci sdílet články na 
sociálních médiích a přidávat a sdílet 
své komentáře. V  případě potřeby 
bude také možné bulletin vytisknout. 
Prosíme odběratele stávající, tištěné 
verze, kteří mají zájem o  nový 
internetový bulletin, aby zaslali e-mail 
na adresu eescinfo@eesc.europa.eu 
a upřesnili, kterou jazykovou verzi si 
přejí dostávat. (dm)� l

Výhody digitální společnosti
skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Dne 25. října se v rámci estonského 
předsednictví Rady EU uskuteční 
v Tallinnu konference o výhodách 
digitální společnosti pořádaná 
skupinou EHSV Zaměstnavatelé.

Digitální inovace a  technologie 
mění současnou společnost, neboť 
podnikům, vládám a občanům přinášejí 
nové příležitosti v celé škále odvětví, 

včetně průmyslu, zdravotnictví, 
sociálních médií, elektronických služeb, 
dat a mnoha dalších. Digitální svět se 
vyvíjí mílovými kroky. Je jednotný trh 
EU připraven na digitální éru? Evropané 
se musí zamyslet nad tím, jak EU může 
digitální revoluce využít k tomu, aby 
zůstala konkurenceschopná a vytvořila 
více pracovních míst. Estonsko coby 
lídr v oblasti IKT a digitálních služeb je 
dokonalým místem k nadnesení těchto 
otázek.

Cílem této akce je prozkoumat a probrat 
příležitosti, které poskytuje digitální 
společnost – a zejména jednotný digitální 
trh –, a také rozvoj digitálních veřejných 
služeb, což je v  průběhu estonského 
předsednictví prioritní téma. (lj)� l

Úsilí o lepší budoucnost
Digitalizace a inovace: 
příležitosti a výzvy
skupina Zaměstnanci v EHSV

Jak zajistit úspěch digitalizace? Co by 
se mělo učinit, aby se zabezpečilo, 
že digitální inovace vytvoří důstojná 
pracovní místa a  zlepší pracovní 
podmínky? Takovéto otázky byly 
na pořadu jednání schůze skupiny 
Zaměstnanci konané 6. října v Tallinnu 
a  věnované digitalizaci a  jejím 
dopadům na pracovníky.

Místo konání mohlo být stěží 
příhodnější,  neboť Estonsko je 
považováno za nejpokročilejší zemi 
EU, co se týče digitalizace, a za zemi 
velmi otevřenou inovacím v  oblasti 
IKT a připravenou velmi rychle zavádět 
nové myšlenky do praxe.

Po uvítacím proslovu Gabriele 
Bischoff ,  předsedkyně skupiny 

Zaměstnanci,  a  projevu Eikiho 
Nestora ,  předsedy estonského 
parlamentu, jenž představil pololetí 
estonského předsednictví EU, se 
členové blíže seznámili s  Digitální 
agendou pro Estonsko 2020, jež je 
v mnoha kruzích považována za skvělý 
příklad prosazování digitálního rozvoje 
v hospodářství a společnosti.

Během odpolední části pak členové 
probírali příležitosti a  výzvy, jež 
digitalizace a inovace představují pro 
pracovníky a  trh práce. Promluvili 
zástupci Poradního výboru odborových 
svazů (TUAC), evropského odborového 
svazu industriALL, estonského orgánu 
pro informační systémy a  Evropské 
konfederace odborových svazů (EKOS). 
Jak se během diskuse ukázalo, budování 
digitální společnosti má dopad na 
všechny aspekty našeho života, 
zejména na pracovní podmínky, mzdy 
a systémy sociální ochrany. Účastníci se 
všeobecně shodli, že Evropa musí držet 

krok s technologickým pokrokem a plně 
využít svůj potenciál v obou směrech: 
pokud jde o  spravedlivé pracovní 
podmínky i  o  investice do digitální 
budoucnosti. Několik řečníků zdůraznilo 
potřebu spravedlivého přechodu do 
digitálního věku a také to, že je nutné 
pečlivě posoudit dopad na trh práce 
a pracovní normy a také na ekonomiku 
a  na daňové systémy a  systémy 
sociálního zabezpečení. Větší flexibilita, 
již digitalizované pracovní prostředí 
nabízí, by neměla oslabit sociální normy 
a zhoršit pracovní podmínky, výzvou 
tudíž je podnítit inovace a  tvořivost 
a dosáhnout výsledků, jež jsou pozitivní 
pro udržitelné a  konkurenceschopné 
sociálně tržní hospodářství. (mg)� l

Aktuální vývoj sociální ekonomiky v EU
skupina Různé zájmy v EHSV

Po letech 2008 a  2012 EHSV potřetí 
vydává studii na téma Aktuální vývoj 
sociální ekonomiky v Evropské unii, 
kterou nechal vypracovat na podnět 
zájmové skupiny Sociální ekonomika 
spadající pod skupinu Různé zájmy.

T a t o  s t u d i e ,  j e ž  b y l a  z a d á n a 
M e z i n á r o d n í m u  v ý z k u m n é m u 
a informačnímu centru pro veřejnou, 
sociální a  družstevní ekonomiku 
(CIRIEC  – International Centre of 
Research and Information on the 
Public,  Social  and Cooperative 
Economy), není pouze aktualizovanou 
verzí předchozích zpráv, ale soustředí 
se také na tři oblasti, kterými jsou: 
sociální ekonomika a  vznikající 
koncepce/hnutí; veřejné politiky 
v  širším slova smyslu vytvářené 
v  posledních letech na úrovni EU 
a v členských státech s cílem zlepšit 
odvětví sociální ekonomiky; rozsah 
sociální ekonomiky v jednotlivých 
členských státech EU.

Konkrétním přínosem studie pak je to, 
že nám umožňuje měřit pokrok, neboť 
poskytuje spolehlivé a  srovnatelné 
údaje. Evidentní je,  že sociální 
ekonomika vyšla z  hospodářské 
a finanční krize z velké části bez úhony. 
Dnes zajišťuje placené zaměstnání pro 
6,3 % pracujícího obyvatelstva v EU-28, 
přičemž v roce 2012 to bylo 6,5 %.

Máme navíc příležitost si připomenout, 
co dnes naší společnosti sociální 
e k o n o m i k a  p ř i n á š í .  S o c i á l n í 
ekonomika je založena na jiném 
modelu než kapitálové společnosti 
a drží si významné postavení – funguje 
v  součinnosti i  souběžně s  tržní 
ekonomikou. Zajišťuje, aby ekonomická 
efektivita sloužila sociálním potřebám, 
čímž vytváří skutečný vztah vzájemné 
závis lost i  mezi  hospodářskými 
a sociálními otázkami, než aby jedny 
stavěla nad druhé.

Sociální ekonomika pak také dokládá 
a  brání hodnoty, na nichž byla EU 
vystavěna (článek 3 SEU). Je jak 
příležitostí, tak prostředkem pro účast 

a odpovědnost občanů a pro to, aby 
si naši udržitelnou budoucnost vzali 
za svou. Mimoto představuje nástroj 
s  velkým dosahem umožňující EU 
přiblížit se svým závazkům v  rámci 
Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. 

Odkaz na studii: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publications-
other-work/publ icat ions/recent-
evolutions-social-economy-study (cl)�l
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