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ÚVODNÍK Dánsko posedmé předsedá EU
Vážení čtenáři,
Evropské dějiny jsou plné vřavy a naděje. Navzdory 
mnoha útrapám a válkám se Evropa vždy dokázala 
přenést přes zdánlivě nepřekonatelné překážky. 
Dnes však nikdo nepopírá, že se potýká s ještě pod-
statně většími potížemi. 

Nyní se musíme více než kdy jindy semknout 
a společně čelit fi nanční krizi, jejíž následky pocítí 
i budoucí generace. Jak tomu již tak bývá, nejvíce 

postiženi jsou ti, kteří jsou vyloučeni, izolováni a žijí na pokraji. Nemůžeme jen 
nečinně stát a přihlížet, jak naše mládež ztrácí z dohledu své sny. V takových 
chvílích si musíme uvědomit význam hodnot EU: integrace, rozmanitost, soli-
darita, tolerance. 

Dne 7. prosince budeme udělovat cenu EHSV pro občanskou společnost, a to 
právě na základě těchto hodnot. Tato cena je udělována již čtvrtým rokem a uchá-
zet se o ni mohou všechny organizace občanské společnosti v EU, které pěstují hod-
noty EU – integraci, rozmanitost, solidaritu, toleranci – prostřednictvím dialogu 
a účasti. Chceme zatleskat jejich úsilí a kladnému vlivu na občany v celé Evropě. 

EHSV se aktivně angažuje v podpoře ideálů EU. V září jsme společně s Radou 
Evropy a s Hospodářskou, sociální a environmentální radou Francie (ESEC) pořá-
dali konferenci věnovanou Evropské sociální chartě. Nyní se společně snažíme 
zaručit, aby evropští občané mohli uplatňovat svá práva na bydlení, práci, zdra-
votní péči, vzdělání a volný pohyb. Nemůžeme dovolit, aby rozpočtové schodky 
podlomily systémy sociální ochrany Evropanů a aby úsporná opatření omezovala 
právo občanů sdružovat se. Stejně tak nesmíme ztratit ze zřetele to, o čem Evropa je. 

Musíme udržet při životě vizi mírové a prosperující Evropy. Nemůžeme proto 
dovolit, aby nás tato krize od sebe odtrhla a rozdělila nás. Musíme naopak nasto-
lit rovnováhu mezi hospodářským růstem a sociální agendou. Udržitelnost a růst 
můžeme zaručit s pomocí dialogu. Můžeme vybudovat spravedlivější a nestran-
nější Evropu tím, že projevíme solidárnost.

Organizace občanské společnosti hrají klíčovou a neodmyslitelnou roli v tom, 
aby Evropě umožnily být udržitelnější. Nová Lisabonská smlouva tuto funkci 
uznává a umožňuje občanům a zastupujícím organizacím vyjadřovat své názory 
a požadavky ve všech koutech Unie. 

Angažovaní lidé promlouvají a organizace občanské společnosti nechávají jejich 
hlasy znít všemi chodbami v Bruselu. Nastal čas pustit se do práce za silnější a udr-
žitelnější Evropu.

Staff an Nilsson
předseda

9. prosince 2011/EHSV
Brusel: slyšení studijní 
skupiny CCMI/94 k tématu 
Změny v odvětví bankovnictví 
v Evropě v souvislosti s novými 
fi nančními předpisy

12. prosince 2011/EHSV
Brusel: konference na téma 
Jaderná bezpečnost: velmi 
potřebná veřejná diskuze

21. prosince 2011/EHSV
Brusel: konference s názvem 
Příprava evropských čelních 
představitelů, zastánců 
a průkopníků udržitelnosti, 
na Rio+20

V TOMTO VYDÁNÍ

2 EHSV a VR se zavázaly 
k lepším výsledkům v oblasti 
životního prostředí

3 Šok po ideologicku

4 Práce daleko od domova

5 Daň Robina Hooda – dávat 
chudým i bohatým

6 Na cestě k obnovení stability 
a růstu v eurozóně

7 EHSV a CDES sbližují 
brazilskou a evropskou 
občanskou společnost

8 Genetické modifi kace v EU

POZNAMENEJTE SI

V první polovině roku 2012 bude 
Dánsko předsedat Radě Evropské 
unie. Bude tomu tak již posedmé 
od jeho přistoupení k Evropskému 
společenství v roce 1973 a EHSV 
a jeho členové se již na toto předsed-
nictví připravují, především samo-
zřejmě devět dánských zástupců 
v jejich řadách (viz seznam členů 
na adrese http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.members).

Od doby, kdy Dánsko napo-
sledy stálo v čele, vstoupila v plat-
nost Lisabonská smlouva a došlo 
k hluboké přeměně institucionál-
ního prostředí EU.

Smlouva zavedla nové funkce, 
jimiž jsou stálý předseda Evropské 
rady a vysoký představitel Evrop-
ské unie pro zahraniční věci a bez-
pečnostní politiku. Byla též for-
málně zakotvena trojice po sobě 
jdoucích předsednictví s  těsnější 
koordinací a provázaností. Lisa-
bonská smlouva též posílila pravo-
moci Evropského parlamentu coby 
spolutvůrce téměř všech nových 
právních předpisů. Významným 
úkolem dánského předsednictví 
v roce 2012 tak bude spolupráce 
s Evropským parlamentem a dal-
šími institucemi.

Konkrétněji bude o prioritách 
rozhodnuto na sklonku součas-
ného polského předsednictví, aby 
nedošlo k narušení jeho činnosti 
a zároveň bylo dosaženo přesněj-
šího zaměření budoucích priorit. 
Mnohé z  otázek, jimiž se před-
sednictví bude zabývat, jsou zařa-
zeny v legislativním programu EU, 
a jsou tedy známy již dnes. Oče-
kává se proto, že v průběhu dán-
ského předsednictví se do popředí 
dostanou následující témata (zdroj: 
http://um.dk/en): 

 ■ Podněcování hospodářského 
růstu v EU a zajištění zdravé 
ekonomiky 

 ■ Klima, vnitřní energetický trh, 
ekologický rozvoj a zeměděl-
ství 

 ■ Spravedlnost a vnitřní věci

 ■ Silné postavení EU ve světě 

 ■ Jednání o dlouhodobém roz-
počtu EU.

V roce 2012 bude Evropa stále 
čelit hospodářské a fi nanční krizi. 
To se promítne do programu před-
sednictví, jež se zaměří na pod-

něcování hospodářského růstu 
a zajištění lepší hospodářské koor-
dinace mezi členskými státy. 

Dánští členové EHSV absolvo-
vali v Kodani několik průzkum-
ných schůzek na ministerstvu 
zahraničních věcí a dalších rele-
vantních resortech. Dále byly sjed-
nány dvoustranné schůzky s dán-
ským stálým zastoupením v Bru-
selu, které se projevilo jako velmi 
ochotný a  prospěšný partner. 
Stručně řečeno, těšíme se, že počát-
kem předsednictví budeme moci 
na našem plenárním zasedání při-
vítat některého z dánských minis-
trů a že při únorovém plenárním 
zasedání dánští členové uspořá-
dají dánský večer, na nějž navážou 
další dánské kulturní aktivity. Kon-
takty s nadcházejícím předsednic-
tvím již aktivně navazují také sekce 
a skupiny – kupříkladu Evropský 
den spotřebitelů bude v polovině 
března 2012 uspořádán v Kodani 
ve spolupráci s  dánskou Radou 
spotřebitelů. Chystat by se též měl 
seznam žádostí o průzkumná sta-
noviska.

Těšíme se na pokračování spo-
lupráce trojice tvořené Polskem, 
Dánskem a Kyprem v duchu dyna-
mického a na výsledky zaměřeného 
předsednictví EU. (pln) ●

Kolem Evropy za novými nápady

Místopředsedkyně EHSV Anna 
Maria Darmanin a  první místo-
předseda Evropského parlamentu 
Gianni Pittella úspěšně absolvovali 
první tři setkání v rámci iniciativy 
5 nápadů pro mladší Evropu.

Cyklus návštěv evropských 
vysokých škol, jejichž smyslem 

je hledání neotřelých nápadů pro 
Evropu, má za sebou zastávky 
v  Leedsu (UK), Valletě (MT) 
a Rende (IT) a bude dále pokračo-
vat až do konce jara 2012.

Nadcházející zastavení brzy pro-
běhne v Belgii, poté budou násle-
dovat Francie, Španělsko, Polsko 

a  řada dalších zemí EU s  cílem 
vyslechnout mladé Evropany, shro-
máždit jejich názory na projekt 
EU a vyvodit určité závěry, které 
by mohly být zakomponovány do 
budoucí činnosti obou institucí.

Množství dalších informací 
o tomto projektu najdete na stránce 
www.facebook.com/5ideas, jako 
např.  deník z  poslední zastávky, 
fotografie či videa. Můžete také 
sledovat každodenní dialog mezi 
oběma místopředsedy a mladými 
lidmi Evropy. (rdr) ●

První místopředseda Evropského parlamentu Gianni Pittella a místopředsedkyně Evropského 
hospodářského a sociálního výboru Anna Maria Darmanin
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S hlubokým zármutkem jsme přijali oznámení, že 
v časných ranních hodinách dne 10. října skonal velmi 
uznávaný bývalý předseda Evropského hospodářského 
a sociálního výboru, pan Mario Sepi. Tato zpráva pro 
nás byla velkým překvapením a zanechala nás v nevě-
řícím úžasu a hlubokém otřesení. 

Mario byl skvělým kolegou. Za léta strávená společně 
s ním v EHSV jsme měli možnost jej dobře poznat, učit 
se od něj, nechat se jím inspirovat a využívat jeho zku-
šeností člověka, který spojuje, čerpaje z vlastností, jež 
se zrodily z jeho dlouholeté praxe v odborech v Itálii 
i v Evropě. Při jednáních o stanoviscích byl tu protivní-
kem, tu zase spojencem, ale vždy zůstal loajální, čestný, 
trpělivý a respektoval názory jiných. 

Mario byl zapáleným Evropanem.

Jeho mezinárodní vize a vášeň k evropskému projektu 
prostupovaly jeho myšlenkami, prací i životem.

Postupně se stal členem, předsedou skupiny Zaměst-
nanců a nakonec i předsedou Výboru a ve všech těchto 
rolích vynikal snahou být svorníkem mezi Evropou 
a organizovanou občanskou společností, což je hlavní 
podstatou existence EHSV. 

Za jeho vedení procházel Výbor nesnadným obdo-
bím, čelil řadě výzev, jež se Mariovi podařilo proměnit 
v příležitosti k posílení naší úlohy v evropské institu-
cionální soustavě. Jeho Programma, v němž předkládá 
svou vizi Evropy, vždy byl i nadále je pro náš Výbor 
zdrojem inspirace.

Za jeho předsednictví vliv EHSV rostl a Výboru se 
podařilo ukázat, že občanská společnost může evrop-
skému projektu přinést značnou přidanou hodnotu. 
Kondolence k uctění jeho památky, které nás v posled-
ních týdnech zaplavily, jsou důkazem efektivity jeho 
práce a potvrzují, jakou prázdnotu v nás všech, kdo 
jsme měli to štěstí jej poznat a spolupracovat s ním, 
jeho smrt zanechala. 

Mario byl přítelem.

Byl otevřeným člověkem se srdcem na dlani – svou klid-
nou přítomností ve svém okolí vzbuzoval pocit důvěry. 
Bude žít dál v mých vzpomínkách i v paměti tohoto 
Výboru. 

Tak naposledy, 

Ciao Mario! 

Staff an Nilsson 

předseda Evropského hospodářského 
a sociálního výboru

Mario Sepi, bývalý předseda EHSV

„Mario snil o Evropě, kde 
by každý měl své místo“

EHSV: Mario Sepi nás náhle 
opustil před několika týdny. 
Kdy jste se poznali? Za jakých 
okolností?

DASSIS: Potkal jsem Maria již před 
mnoha lety, setkali jsme se při našich 
společných odborářských aktivitách. 
Náležel k italským odborářům, kteří 
podporovali odpůrce diktatur, ať již 
to bylo na Západě nebo na Východě. 
Ale především jsem jej blíže poznal 
během let, která jsme spolu strávili 
v EHSV, ve skupině Zaměstnanci. 
Mario byl dítětem mé generace, gene-
race, která vzešla z války a zasvětila 
svůj život míru, obnově, období hos-
podářského růstu a později dospěla 
k mimořádnému projektu, tedy sjed-
nocené Evropě. Proto také Mario 
projevoval obrovskou citlivost a soli-
daritu vůči všem, kteří stejně jako já 
zažili tragédii diktatury na vlastní 
kůži.

EHSV: Říkáte, že jste se blíže 
poznali tady ve Výboru, kde 
byl vaším předchůdcem ve 
vedení skupiny II, než se 
stal roku 2008 předsedou 
EHSV. Jaké je nejvýznamnější 
dědictví, jež po sobě 
zanechal?

DASSIS: Bylo to za předsednictví 
Maria, kdy se naše skupina oboha-
tila přítomností odborářů přicházejí-
cích z četných zemí, jež se právě staly 
součástí Evropské unie. Mario usilo-
val o to, aby se noví kolegové zařadili 
mezi nás co nejlépe. Podařilo se mu 
zúročit jejich lidské a historické zku-

šenosti jako významný prvek, který 
v průběhu let naši skupinu dále posi-
loval a stmeloval. My odboráři máme 
rozdílné historické a kulturní zku-
šenosti, takže velkou výzvou toho 
období bylo právě vytvořit prostředí, 
kde jsme se mohli setkávat, vzájemně 
si vyměňovat myšlenky a informace. 
Byly to také roky mezivládní konfe-
rence, debaty o tom, co se mělo stát 
Lisabonskou smlouvou, a  Mario 
bojoval za to, aby Výbor byl v tom 
textu uveden, s veškerými pravomo-
cemi a významem, který mu přísluší.

EHSV: Mario Sepi byl 
zdrojem upřímného zaujetí 
pro evropský projekt. 
Jaký prostor měl pro své 
federalistické ideje a sociální 
vizi Evropy v této pro Unii 
obtížné době?

DASSIS: Mario nikdy nepřestal psát, 
číst, studovat. Měl v sobě ten entusi-
asmus, který ho v práci poháněl, sna-
žil se vždy být o krok vepředu, ať se 
jednalo o malé nebo velké věci. Bylo 
to za jeho předsednictví, kdy pro-
pukla hospodářská a fi nanční krize, 
a okamžitě se rozhodl zorganizovat ve 
Florencii významnou konferenci na 
vysoké úrovni, aby projednala soci-
ální vyloučení, chudobu a „novou 
chudobu“, ale také významné kon-
cepce. Mario snil o Evropě, kde by 
každý měl své místo. Vzpomeňte si 
na koncerty lidové hudby různých 
národů, které tak rád organizoval. 
Jeho projekt, jeho sen, tady zůstává 
s námi. Nikdy se ho nevzdáme.  ●

Nové publikace EHSVEHSV a VR se zavázaly k lepším 
výsledkům v oblasti životního prostředí

Už jste slyšeli o systému pro envi-
ronmentální řízení podniků a audi-
tu?Zkratka EMAS je Vám možná 
povědomější. A pokud ne, tak brzy 
bude. Více a více společností proje-
vuje své odhodlání řídit svůj envi-
ronmentální dopad a usilovat o cer-
tifi kaci EMAS. To znamená, že úsilí 
a zdroje investované do snížení nega-
tivního dopadu na činnosti subjektu 
na životní prostředí mohou být ofi -
ciálně potvrzeny. 

Nařízení EMAS bylo přijato v roce 
1993 a od té doby bylo dvakrát upra-
veno, a to v letech 2001 a 2009. Inici-
ativa upoutala pozornost společností 
a institucí, samozřejmě včetně EHSV 
a VR, které listinu podepsaly v roce 
2009 a zavázaly se k poskytování pod-
pory a zdrojů pro tento projekt.

Dne 10. října 2001 obnovili před-
sedové a generální tajemníci závazek 
svých předchůdců učiněný v květnu 

2010 a stvrdili svým podpisem poli-
tiku životního prostředí, která bude 
zveřejněna v prohlášení týkajícím se 
životního prostředí. To umožnilo 
Výborům aktualizovat opatření, která 
byla přijata k zajištění stále větší účin-
nosti, pokud jde o spotřebu elektřiny, 
plynu a papíru, třídění odpadu a sni-
žování emisí způsobených dojíždě-
ním zaměstnanců. Než dojde k udě-
lení certifi kace EMAS, musí být tyto 
dokumenty nejprve ověřeny exter-
ním auditem.

Jak uvedl generální tajemník Mar-
tin Westlake: „podpora udržitelného 
rozvoje a boj proti změně klimatu 
jsou dvě věci, jichž je náš Výbor pře-
svědčeným zastáncem jak na poli-
tické, tak na administrativní úrovni.“ 
Certifikace EMAS může být udě-
lena, pokud si uvědomíme, jak velký 
kumulativní dopad mohou mít naše 
každodenní činnosti na ochranu naší 
planety. Jde o příležitost, kterou si 
nemůžeme nechat ujít. (mvd/asp)
 ●

Rozhovor s Georgiosem Dassisem, 
předsedou skupiny Zaměstnanci 

1.  Služby obecného zájmu

2.  Demografická změna: výzva 
i příležitost

3.  Doprava, energetika, infrastruk-
tura, informační společnost

4.  Rozpočet Evropské unie

5.  Rio+20: milník na cestě k udrži-
telnému rozvoji

6.  Evropská cena za design udrži-
telného dárkového předmětu za 
rok 2011

7.  Doprava, energetika, infrastruk-
tura, informační společnost 
– energetika

Další informace naleznete na adrese http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

w

IN MEMORIAM 

In memoriam Mario Sepi
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Šok po ideologicku

Cesta z krize

ÚVODNÍK
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Vážení čtenáři,
na Evropu dopadá řada selhání, počínaje 
nesprávnými praktikami vlád při vybírání 
daní a vynakládání výdajů až po americ-
kou bankovní krizi z roku 2008 způso-
benou kombinací riskantních finanč-
ních derivátů, swapů úvěrového selhání 
a chamtivosti. V současnosti se nadále 
snažíme o to poprat se s ekonomickou 

nejistotou, zatímco se zdá, že druhá bankovní krize je již na obzoru. V září 
2011 ukazatel podnikatelského klimatu v eurozóně již sedmý měsíc za 
sebou poklesl.

Není třeba nikoho upozorňovat na důsledky prohlubující se recese. 
Stačí se podívat na stále odcizenější mládež, na dlouhé fronty před pra-
covními úřady a na smutnou podívanou v hluboce zadluženém Řecku. 
Jsme odkázáni na naše zvolené vedoucí představitele, kteří musí společně 
defi nitivně uzavřít tuto kapitolu evropské historie. Jako příslušníci slušné 
společnosti jsme na sebe také vzájemně odkázáni v pomoci těm, kteří byli 
postiženi krizí a následnými úspornými opatřeními. 

Je nutné, aby se Evropa vymanila z paradoxní situace, kdy je zároveň 
usilováno o úspory a růst. Tedy situace, která spočívá ve snaze o vyrovna-
nější rozpočty členských států na jedné straně a zároveň v úporné snaze 
o hospodářské oživení na evropské úrovni na straně druhé. V samém jádru 
Evropy je také potřeba větší soudržnosti politik. Musíme se vrátit k růstu 
v reálné ekonomice a neodklánět se opačným směrem. Zcela jasně musí 
docházet k symetričtějšímu přístupu k tvorbě politik napříč Evropou. 

Je zcela nezbytné nalézt řešení pro podporu a návrat udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 
je tomuto cíli oddán. Jak je patrné z našeho názvu, zabýváme se napůl 
ekonomickými, napůl sociálními otázkami. Ty jsou úzce propojené. Jako 
předseda hospodářské a měnové unie, sekce EHSV, bylo vždy mým cílem 
vést politiky EU směrem k občanům. Proto má EHSV významnou úlohu 
při zajišťování budoucí stability ekonomiky Unie a naší společné měny. 
Usilujeme o to především prací na základní úrovni, a to rozhovory s lidmi 
z celé Evropy a nasloucháním jejich problémům. Poté jejich sdělení při-
nášíme tvůrcům politik a případně vyvíjíme příslušný tlak. 

Podporujeme daň z fi nančních transakcí. Podporujeme také postoj 
Komise a její záměry, pokud jde o evropské dluhopisy, a očekáváme zele-
nou knihu Komise před koncem roku. A konečně podporujeme rozvíjející 
se úlohu evropského mechanismu fi nanční stabilizace a především blaho-
byt 500 milionů evropských obyvatel.

Michael Smyth
předseda specializované sekce EHSV Hospodářská a měnová unie, 

hospodářská a sociální soudržnost (ECO)

Evropský finanční sektor dosud 
od občanů EU získal 4,6 bilionu 
EUR v podobě záruk. Belgický stát 
nedávno výkupem za 4 miliardy EUR 
zachránil banku Dexia Banque Bel-
gique, která se ocitla v  nesnázích. 
Zdá se, že v nejbližší době nastane 
druhá bankovní krize, a na občanech 
EU se žádá, aby tentokrát přispěli 
dokonce ještě více. Na oplátku navr-
huje Evropská komise daň z fi nanč-
ních transakcí, jež by měla přinést 55 
miliard EUR ročně. Finanční sektor 
se postavil proti tomuto návrhu. 

EHSV však tuto daň podporuje. 
Zároveň se domnívá, že pozornost 
soustředěná na strukturální reformy 
by Evropu mohla přivést do období 
recese. Meziroční infl ace v eurozóně 
byla v září 3 %, zatímco v předcho-

Hospodářská krize, jež se šíří Evro-
pou, má citelný dopad na její občany. 
Řešení musí být vždy globální, ale 
nalezení cesty z krize také znamená 
investovat do místních, vnitros-
tátních a celoevropských iniciativ. 
Vzdělávání, odborná příprava pra-
covníků s nízkou či vysokou kvali-
fi kací a přezkum směrnice o vysílání 
pracovníků v rámci Aktu o jednot-
ném trhu, to jsou některé z oblastí, 
které považuje EHSV za klíčové pro 
překonání krize.

„Trvalé vzdělávání prostřednic-
tvím programů celoživotního učení 
je klíčové pro každého, kdo chce 
posílit své postavení na trhu práce,“ 
prohlásil člen EHSV Martin Siecker, 
zpravodaj stanoviska EHSV k tématu 

zím roce dosáhla 1,9 %. Kontroverzní 
škrty v rozpočtu EU, které se týkají 
potravinové pomoci pro ty nejchudší, 
spolu se snižováním penzí a rozsáh-
lými škrty mezd a bonusů pracov-
níků EU vyvíjejí obrovský tlak na cíl 
dosáhnout inteligentní a udržitelné 
ekonomiky podporující začlenění, 
který si Evropa předsevzala. V letech 
2009 a 2010 zaniklo v Evropě kolem 
3,25 milionu pracovních míst a téměř 
80 milionům Evropanů nyní hrozí 
chudoba.

„Vlády zachraňují banky a poté 
očekávají od občanů, že to zaplatí. 
Musíme se zamyslet nad vznikem 
hospodářské a sociální krize,“ říká 
Bernadette Ségol, generální tajemnice 
Evropské konfederace odborových 
svazů (EKOS). EKOS se domnívá, 

Strategie EU pro překonání 
krize. Přibližně 47 % občanů 
EU je v  současnosti zapo-
jeno do odborného vzdělá-
vání a odborné přípravy, tře-
baže jeho kvalita a kvantita se 
v jednotlivých členských stá-
tech liší. Například v Nizo-
zemsku je do takovýchto pro-
gramů zaregistrováno 76 % 
populace, zatímco v Portu-

galsku je to pouze 24 %.

Podle pana Sieckera Evropa 
upřednostňovala hospodářský růst 
na úkor sociálních závazků vůči 
svým občanům. Nařízení, jež měla 
chránit občany EU, jak je zakotveno 
v Lisabonské smlouvě, která je právně 
závazná, byla porušována a ignoro-
vána. Mnoho občanů je nyní nuceno 
hledat dočasnou práci či práci s níz-
kou úrovní kvalifi kace. 

Rovněž se zvyšuje tendence smě-
řující ke smlouvám na dobu určitou, 
což přispívá k větší nerovnováze ve 
společnosti. „Nerovné společnosti 
nepodávají dobrý výkon,“ prohlá-
sil pan Siecker a dodal, že byla zni-
čena vzájemná důvěra mezi občany 

že fi nanční krize je výsledkem kom-
binace fi nanční deregulace a speku-
lace, a nesouhlasí s častějším výkla-
dem, který hovoří o nezodpovědně 
vysokých veřejných výdajích. 

„Proto žádáme vysoké evropské 
politické činitele, aby přijali řádná 
nápravná opatření s  cílem změnit 
systém, který dal volnou ruku spe-
kulacím a nenasytnosti jistých bank 
a  investičních fondů,“ pokračuje 
a  dodává, že podmínky záchrany 
stanovené trojkou EU-ECB-MMF 
mohou ohrozit evropský sociální 
model v Řecku, Itálii a Portugalsku. 
Trojka v říjnu ve svém návrhu zprávy 
týkající se Řecka uznala, že podle oče-
kávání se bude hospodářská činnost 
této země v roce 2012 i nadále zhor-
šovat. 

Stimulace růstu a vytváření kva-
litních pracovních míst a udržitelné 
ekonomiky vyžadují politiky založené 
na spravedlnosti a solidaritě, uvádí 
EKOS. Naléhá na EU a národní vlády, 
aby zavedly evropské dluhopisy, které 
by usnadnily iniciativy zaměřené na 
fi nanční obnovu a zabránily fi nanč-
ním trhům v útocích na euro. 

„Je také zapotřebí harmonizace 
daňového základu pro zisky společ-
ností a současně minimální daňová 
sazba a konec daňových rájů,“ říká 
paní Ségol a konstatuje, že hospo-
dářský růst lze podpořit také silněj-
šími mzdovými politikami. ●

a  jejich důvěra v  Evropu. Sociální 
náklady pro EU nelze změřit, avšak 
hospodářské náklady se hodnotí 
téměř každý den. 

Obnovení vzájemné důvěry si žádá 
investice do vzdělávání a odborné pří-
pravy. To je dlouhodobý proces, ale 
přezkum směrnice o vysílání pracov-
níků by mohl dosáhnout rychlejších 
a pozitivních socio-ekonomických 
výsledků. Účelem směrnice o vysílání 
pracovníků je zamezit nekalé soutěži, 
pokud jde o mzdy a pracovní pod-
mínky v EU. EHSV se však domnívá, 
že ne vždy se to podařilo.

Podle směrnice o vysílání pracov-
níků nemohou vlády používat své 
vlastní předpisy v  sociální oblasti 
a nařízení v oblasti veřejných zaká-
zek zadaných zahraničnímu dodava-
teli. V tomto důsledku je místní pra-
covní síla vytlačována levnější alter-
nativou.

„Pokud neuspějeme, budeme 
možná muset čelit situaci, že z EU 
nezůstane víc než jeden kilometr 
čtvereční betonu, skla a oceli poblíž 
centra Bruselu,“ pronesl na závěr. ●
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Pochod na Brusel

Hnutí Indignados, které v  něko-
lika posledních měsících zaplavilo 
Evropu, dorazilo 8. října do Bruselu. 
Stovky osob pochodovaly více než 
1500 km z Madridu. Další dorazili 
z Barcelony, Toulouse, Cách a Amste-
rodamu. Všichni přišli protestovat 
proti vládnímu a  ekonomickému 
systému, který je podle nich překáž-
kou lidskému rozvoji. V Bruselu roz-
bili tábor v parku Elisabeth, ale byli 
následně vypuzeni a přemístěni do 
opuštěné budovy v  HUB, vlámské 
univerzity se sídlem v Bruselu.

„Zapomínáme na lidský roz-
měr společnosti,“ uvedl Ben Bor-
ges, 30letý belgický stoupenec hnutí 
Indignados, který je členem meziná-
rodní komise tohoto hnutí, v rozho-

voru pro EHSV info. Dne 19. října 
v nadaci Madariaga se pan Borges 
setkal s vysoce postavenou předsta-
vitelkou EU, paní Koos Richelleo-
vou, generální ředitelkou GŘ Evrop-
ské komise pro zaměstnanost, soci-
ální věci a sociální začleňování. 

„Nezastupujeme celé hnutí. 
Mluvíme jenom za sebe. Evrop-
ská komise byla otevřená našim 
nápadům. Trochu nás to překva-
pilo, ale bylo dobré si promluvit 
a přinejmenším předat náš vzkaz,“ 
uvedl a dodal, že zástupcům Evrop-
ské komise sdělil, že Evropská unie 
ztratila kontakt se svými občany.

Hnutí Indignados rovněž pozvalo 
členy Evropského parlamentu, aby 

prodiskutovali a projednali 
krizi. „Chceme mluvit s poli-
tiky, ale nelíbí se nám před-
stava, že by malá skupina 
lidí šla do Evropského parla-
mentu jménem rozmanitých 
částí celého hnutí,“ vysvětlil 
pan Borges. „Chceme, aby 
se oni zúčastnili našich lido-
vých shromáždění. Chceme, 
aby viděli, jaké je to na uli-
cích. Ale oni nepřijali naše 
pozvání,“ dodal.

Pan Borges, který nebyl 
schopen nalézt stabilní 
zaměstnání,  využil  své 
odborné znalosti v  oblasti 
sociálních sítí, aby vyhledal 
a nechal vyslyšet hlasy lidí, 
jež podle něj Evropa opus-
tila. Nedávná anketa Euro-

barometru ukázala, že většina Evro-
panů je nespokojená s  tím, jak se 
nerovnosti a s chudoba řeší v jejich 
zemi. Pan Borges, který také zřídil 
internetová stanoviště v opuštěné 
budově univerzity, označil tamní 
podmínky za otřesné. 

„O pochodu na Brusel se nej-
prve pouze šuškalo na Facebooku, 
ale brzy byl zrealizován,“ uvedl 
a uznal, že síla internetu při orga-
nizaci občanské činnosti a při pod-
poře přímé demokracie se bude jen 
zvyšovat. „Evropa nás neposlouchá, 
ale lidé ano,“ uvedl závěrem.  ●

Kde začíná obnova

Úsporné programy přijaté v důsledku 
globální hospodářské krize a  tlaky 
v určitých kruzích na uvalení sankcí 
na rozhazovačné členské státy mají 
nutně okamžitý dopad na širokou 
paletu sociálních programů. Krát-
kodobé důsledky se odrážejí v bez-
útěšných číslech Eurostatu a depri-
mujících příbězích lidí, kteří touží po 
důstojné práci a světlejších zítřcích. 

Nezaměstnanost v  eurozóně 
nyní dosáhla 10 %, na něž se vyšpl-
hala z 9,2 % v srpnu loňského roku. 
Ukazatel hospodářského klimatu, 
na jehož základě se hodnotí důvěra 
podniků, se v září v EU a v eurozóně 
propadl o 3,4 bodu. Podle Evropské 
komise tento pokles odráží plošné 
meziodvětvové zhoršení nálady 
a projevuje se mimořádně citelným 
poklesem důvěry v průmysl a služby.

Pro generálního tajemníka evrop-
ské sítě nevládních organizací SOLI-
DAR Connyho Reutera šel zájem 
EU o zvýšení konkurenceschopnosti 
a posílení Paktu o stabilitě a růstu na 
úkor sociální soudržnosti a blaho-
bytu nejvíce ohrožených evropských 
občanů. SOLIDAR usiluje o  větší 
sociální spravedlnost v Evropě i na 
celém světě. Úsporná opatření se 
zaměřují na dlouhodobou účinnost 
fi skálních a fi nančních opatření, říká 
pan Reuter. Měsíčníku EHSV info 
sdělil, že „trh si nemůže diktovat pra-
vidla. V dobách krize musíte investo-
vat. Nemůžete budovat stabilní hos-
podářskou budoucnost tím, že zni-
číte její sociální rozměr.“ 

Podle pana Reutera začne obnova 
tehdy, až EU uskuteční cíle zaměst-
nanosti, snížení chudoby a sociálního 

začlenění, které si vytyčila ve strate-
gii Evropa 2020. V iniciativách stra-
tegie Evropa 2020, jako jsou Nové 
dovednosti pro nová pracovní místa 
či Mládež v pohybu, vidí typické pří-
klady toho, jak podpořit růst a záro-
veň zaručit sociální rozměr. 

Ale vrátit lidem práci nestačí. 
„V Německu vytvořily 45 % všech 
nových pracovních míst personální 
agentury,“ řekl. Staví-li hospodářská 
soutěž na nízkých nákladech na pra-
covní sílu, pak se pracovní místa pře-
souvají do zemí, kde je práce levnější. 
Aby se tomu zabránilo, musí být ve 
všech členských státech EU zpřísněny 
sociální normy. 18 % obyvatelstva 
v EU, které je označováno za chudé 
pracující, také ohrožuje chudoba.

EHSV podporuje strategii Evropa 
2020 a disponuje dlouho prosazo-
vanými opatřeními na 20% snížení 
počtu osob ohrožených chudobou. 
Bývalý předseda EHSV Mario Sepi, 
který nedávno zesnul, v červnu 2010 
naléhavě žádal Evropskou radu, aby 
řešila problémy s nerovností, posílila 
sociální ochranu a podpořila sociální 
začlenění. 

Pouhé čtyři dny před tím, než 
zemřel, pan Sepi prohlásil, že EHSV 
by měl v této obtížné době tlačit na 
záchranu evropského sociálního 
kapitálu. Heslem jeho předsednictví 
bylo „Práva a solidarita jako usměr-
ňující faktory globalizace“ a  pro 
EHSV stále platí. ●

Práce daleko od domova

Šestadvacetiletá Virág Gulyás si 
myslí, že jí štěstí přálo. V červenci 
dokončila vysokou školu a  poté 
si našla placenou stáž v  Bruselu. 
Uznává, že plat není zrovna vysoký, 
ale s pomocí přátel s penězi vyjde.

„Finančně pro mě stáž znamená 
krok zpět, ale v Maďarsku jsem nena-
cházela to, co jsem hledala,“ řekla 
EHSV info. Podle průzkumu Euroba-
rometru je 53 % mladých Evropanů 
ochotno nebo má zájem se za prací 

odstěhovat. Pracovní mobilita dosa-
huje v Evropě 3 %.

Touha paní Gulyásové opustit 
Maďarsko neměla pouze finanční 
motivaci. Vždy si velmi přála žít 
v  zahraničí. Svou dvanáctiměsíční 
stáž zahájila v  září a během svého 
pobytu by si přála získat kontakty 
a  naučit se francouzsky. Někteří 
její maďarští spolužáci takové štěstí 
neměli, uvádí. Mnoho z  nich pra-
cuje po londýnských barech, jiní jsou 

nezaměstnaní a horko těžko vyjdou 
s penězi.

Její příběh je výjimečný, obecně 
je situace mladých Evropanů zne-
pokojivá. Téměř každý pátý, 
neboli přes 5 milionů mladých lidí, 
nemůže najít práci. Ve svém pro-
jevu o stavu Unie popsal předseda 
Evropské komise pan José Manuel 
Barroso situaci mladých v někte-
rých členských státech jako drama-
tickou. Podle MMF by kvůli krizi 

mohla být jedna celá generace ztra-
cena pro trh práce. 

Pan Peter Matjašič, předseda 
Evropského fóra mládeže, uvedl pro 
EHSV info, že krize mladým lidem 
brání v tom, aby se stali nezávislými, 
protože nemohou najít stabilní pra-
covní místo a začlenit se do společ-
nosti. „Hrozba ztracené generace 
je reálná. EU si to musí uvědomit, 
investovat do mladých a přispět tak 
k trvalé obnově po krizi,“ řekl a dodal, 
že mladí lidé jsou při vstupu na zmen-
šující se trh práce odkázáni na stáže.

„Stále více a více mladých stážistů 
se stává levnou pracovní silou, často 
vykonávají úkoly, které nijak nesou-
visí s jejich vzdělávacími cíli či pro-
fesí, a nemají přístup k sociálnímu 
zabezpečení a zdravotnímu pojiš-
tění,“ doplnil pan Matjašič. 

EHSV žádá, aby EU a národní 
vlády vytvořily rámce kvality pro 
stáže. Podle stanoviska EHSV 
k tématu Mládež v pohybu je třeba 
se vyvarovat jakéhokoliv krácení 
prostředků pro existující evropské 
plány a programy, které mají pro 
mladé lidi velký význam. Evrop-
ské fórum mládeže a miliony mla-
dých lidí, které fórum zastupuje, 
však o schopnosti EU dostát svým 
závazkům pochybují.

„Místo aby přemýšleli jen o reka-
pitalizaci bank, měli by se evropští 
lídři zamyslet také nad tím, jak více 
a lépe investovat do mladých,“ uvedl 
pan Matjašič. ●
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Daň Robina Hooda –
dávat chudým i bohatým

Zdanění finančních transakcí při-
spěje v  této době úsporných opat-
ření nejen k zajištění ekonomické 
spravedlnosti a nových zdrojů stát-
ních příjmů, ale ochrání též fi nanční 
trhy proti nebezpečí souvisejícímu 
s přílišnou spekulací.

Myšlenka zavést tzv. daň Robina 
Hooda, neboli daň z fi nančních trans-
akcí, se objevila již v průběhu posled-
ního desetiletí. Tato daň se však 
dočkala podpory až po vypuknutí 
fi nanční krize v roce 2008 a následu-
jící hluboké recese.

Přestože ještě nebyla zavedena, roz-
sáhle se o ní diskutuje v EU a v rámci 
skupiny zemí G20. Pokud jde o EHSV, 
ten tuto myšlenku obecně podporuje.

Ve stanovisku EHSV k významné 
zprávě skupiny na vysoké úrovni pro 

fi nanční dohled v EU, které předse-
dal Jacques de Larosière, se uvádí: 
„EHSV je toho názoru, že musí 
nastoupit dlouhodobé uvažování 
namísto krátkodobého a  bonusy 
nesmí být založeny na spekulativních 
transakcích. V tomto duchu EHSV 
podporuje myšlenku zdanění fi nanč-
ních transakcí.“

Cílem této daně je nalézt nové 
zdroje veřejných financí, jež by 
mohly být využity pro fi nancování 
iniciativ v  oblasti rozvoje a  život-
ního prostředí, a  zmírnit tlak na 
státní pokladnu.

Daň z  finančních transakcí by 
rovněž měla příznivý dopad na 
tržní chování, zejména na speku-
lace ze strany obchodníků a jiných 
fi nančních institucí. „Daň z fi nanč-
ních transakcí je nezbytná pro ome-

zení spekulací v bankovnictví, neboť 
dohled nad touto oblastí na ni neměl 
žádný vliv,“ vysvětlil bývalý člen 
EHSV pan Lars Nyberg, jenž byl od 
roku 1995 do roku 2010 členem sku-
piny Zaměstnanci.

Pan Nyberg rovněž vypracoval 
stanovisko z vlastní iniciativy zamě-
řené konkrétně na myšlenku daně 
z fi nančních transakcí, které popi-
suje, jak se v posledních dvou dese-
tiletích prudce rozšířily trhy s deri-
váty a  další formy spekulativních 
transakcí. Jako příklad lze uvést, že 
celková hodnota fi nančních trans-
akcí se zvýšila z  patnáctinásobku 
hodnoty světového HDP v roce 1990 
na sedmdesátinásobek v roce 2007. 
Daň z fi nančních transakcí by tuto 
tendenci zmírnila.

Tato daň by nejen přispěla ke sta-
bilizaci světových trhů, ale přinesla 
by též vysoké výnosy do veřejného 
rozpočtu. Při uplatnění v celé EU by 
daňové výnosy dosáhly zhruba 1,5 % 
HDP. Při celosvětovém uplatnění by 
daňové výnosy představovaly při-
bližně 1,2 % světového HDP.

Podle nedáveného stanoviska 
EHSV o  inteligentní fiskální poli-
tice je potřeba rychle jednat s cílem 
nashromáždit „příjmy potřebné ke 
zmírnění nerovnováhy rozpočtu, 
k fi nancování opatření zaměřených 
na oživení růstu a k obraně proti ryze 
spekulativním činnostem“. ●

Finanční trhy: od regulace 
ke vzdělávání

EHSV je přesvědčen, že reforma 
kolísajících evropských fi nančních 
trhů s cílem zvýšit jejich podíl na 
udržitelném hospodářském růstu 
a vytváření pracovních míst vyža-
duje široký, holistický přístup zahr-
nující vše, počínaje regulací a konče 
vzděláním. 

Reakce  Evropské unie  na 
fi nanční, ekonomickou a dluhovou 
krizi byly masivní a dobře načaso-
vané a pomohly omezit negativní 
dopad těchto strukturálních pro-
blémů.

Základem reakce EU byla mimo 
jiné soustředěná snaha o  reformu 
finančního sektoru jak v  rámci 
Evropy, tak v mezinárodním měřítku, 
aby bylo zajištěno, že v budoucnu již 
nebude impulzem pro vznik hlub-
ších krizí. EU zavedla nová pravi-
dla a vytvořila nové agentury k zajiš-
tění včasné identifi kace a prevence 
problémů a  také náležité regulace 
a  dohledu v  souvislosti se všemi 
fi nančními aktéry.

Evropa 2020, což je zastřešující 
strategie EU na toto desetiletí, sta-

novuje za jednu ze svých nejvyš-
ších priorit lepší správu ekonomic-
kých záležitostí. Patří sem i kroky 
k nápravě fi nančního sektoru, jako 
jsou budoucí opatření zajišťující, 
aby evropské banky držely dosta-
tečné kapitálové rezervy, které by 
jim umožnily ustát budoucí otřesy 
fi nančního systému.

EHSV hrál po celou dobu klíčovou 
roli při posuzování navrhovaných 
opatření a předkládal vlastní řešení. 
Dobrým příkladem tohoto probíha-
jícího procesu je hodnocení a zpětná 

Záchrana 
evropských bank

Reformy evropského bankovnictví 
ohrožuje krize státního dluhu. Vlády 
členských států EU proto musí pře-
hodnotit svůj přístup k jednotné měně 
a pomoci státům, jež jsou v nesnázích, 
domnívá se člen EHSV Peter Morgan.

Finanční krize v roce 2008 vedla 
k  faktické platební neschopnosti 
mnoha bank na obou březích Atlan-
tiku a k nedostatku likvidity v ban-
kovním sektoru. „Účetní rozvahy 
bank byly přeplněny deriváty rizi-
kových hypoték, jejichž hodnocení 
ratingové agentury drasticky snížily, 
a tyto deriváty tak nebylo možné smě-
nit na hotovost,“ uvedl pan Morgan, 
člen skupiny Zaměstnavatelé v EHSV 
a současný předseda Association of 
Lloyd’s Members. „To způsobilo dva 
problémy najednou: podepsalo se 
to jednak na kvalitě aktiv, jednak na 
likviditě,“ poznamenal.

Některým bankám bylo sice umož-
něno zkrachovat, vlády však obyčejně 
zasáhly a poskytly jim kýženou likvi-
ditu, případně přistoupily k  jejich 
restrukturalizaci na jejich záchranu. 
„Po bezprostřední restrukturalizaci se 
banky, které zůstaly zachovány, pus-
tily do nápravy svých účetních roz-
vah,“ řekl pan Morgan.

EU navíc spustila zásadní reorga-
nizaci bankovního sektoru, k níž jako 
podklad použila vlivnou zprávu sku-
piny na vysoké úrovni pro fi nanční 
dohled v EU, jíž předsedal Jacques de 
Larosière. Zřídila mimo jiné Evrop-
ský orgán pro bankovnictví a zavedla 
legislativu, jež členským státům dává 
nové pravomoci k restrukturalizaci 
bank potýkajících se s potížemi.

„Dříve než však tato nařízení 
a  směrnice vstoupily v  platnost, 
vypukla krize státního dluhu,“ doplnil 
pan Morgan a poukázal ještě na jeden 

problém, a to že „v době propuknutí 
této krize banky v některých členských 
státech dosud dostatečně nepřehod-
notily své účetní rozvahy, ani nezís-
kaly dostatečný nový kapitál.“

Ke krizi státního dluhu došlo, pro-
tože některé členské státy mají tak ast-
ronomický poměr dluhu k HDP, že 
o jejich schopnosti tento dluh splatit 
lze pochybovat. Pakt o stabilitě a růstu 
sice stanovuje strop veřejného dluhu 
na 60 % HDP, ale např. Řecko, jež má 
dluh ve výši 180% HDP, dosáhlo tři-
krát vyšší úrovně. Pan Morgan zdů-
raznil, že ke snížení tohoto dluhu je 
třeba omezit veřejné výdaje a zvýšit 
hospodářský růst. Úsporná opatření 
však mají vedlejší účinek v zemích 
potýkajících se s  potížemi, jímž je 
pravděpodobné oslabení perspektiv 
růstu.

Doplnil, že poslední krize rov-
něž ukázala strukturální nedostatky 
eura. „HMU byla výstižně popsána 
jako „lehká“ měnová unie. Eurozóna 
musí buď přistoupit k úplně fi skální 
unii nebo racionálně řešit inkompa-
tibilitu mezi suverénními členskými 
státy na severu a na jihu.“

Jelikož na obzoru není ani jedno 
z těchto řešení, čelí podle pana Mor-
gana Evropa „složité a vleklé krizi, jež 
v prvé řadě postihuje banky“.

Prioritou EU by podle něj nemělo 
být poskytování záruk za dluhy člen-
ských států potýkajících se s  pro-
blémy.

„Krizové fondy by se měly využít 
ke zmírnění obecných rizik pro likvi-
ditu a platební schopnost bank, dokud 
banky nebudou schopné rekapita-
lizace a zvýšení kvality svých aktiv,“ 
uvedl na závěr. ●

vazba EHSV týkající se balíčku opat-
ření navržených Evropskou komisí 
v rámci souhrnného sdělení Regu-
lace fi nančních služeb v zájmu udr-
žitelného růstu. 

Mezi ně patřil návrh Komise na 
vytvoření tří nových evropských 
orgánů dohledu pro oblast bankov-
nictví, trhu s cennými papíry a pojiš-
ťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění. Tato nová struktura byla 
spuštěna v rekordně krátkém čase 
– počátkem roku 2011, méně než dva 
roky od původního návrhu.

EHSV nejen že přivítal navrho-
vaný balíček, ale také doporučil, 
aby exekutiva EU posoudila a pro-
studovala možnost zřídit úřad pro 

ochranu spotřebitelů fi nančních slu-
žeb, jako tomu má být ve Spojených 
státech. 

Podobným způsobem zdůrazňuje 
stanovisko EHSV, vydané v červenci 
2011, že v dnešním světě potřebují 
evropští občané vedle lepší regu-
lace získat vyšší míru fi nanční gra-
motnosti. „Evropané mají povinnost 
rozvíjet po celý svůj život své fi nanční 
dovednosti,“ zdůrazňuje stanovisko 
a žádá, aby bylo do studijních osnov 
vzdělávacích systémů zapracováno 
povinné finanční vzdělávání, na 
které budou navazovat plány zvyšo-
vání kvalifi kace a rekvalifi kace pra-
covníků. ●
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Na cestě k obnovení stability 
a růstu v eurozóně

V rámci prevence krize veřejného 
dluhu v eurozóně do budoucna je 
třeba do Paktu o  stabilitě a  růstu 
zařadit pečlivý rozpočtový dohled. 
K tomuto závěru dospělo stanovisko 
EHSV z pera zpravodaje Vincenta 
Farrugii.

Finanční krize z roku 2008 nejen 
otřásla celosvětovým fi nančním sys-
témem, ale spustila také nejhorší 
recesi, jakou pamatují naši dědové. 
Zpomalení hospodářského růstu 
ve spojení s  nákladnými záchran-
nými fi nančními balíčky znamenalo 
drtivý zásah do veřejných rozpočtů 
v  Evropě. Spolu s  dlouhodobými 
strukturálními problémy v  někte-
rých členských státech to pak vedlo 
k jevu, který nazýváme krizí veřej-
ného dluhu v eurozóně.

Evropští představitelé usilují 
o zvládnutí důsledků krize veřej-
ného dluhu a uklidnění nervózních 
trhů; zároveň se EU uvážlivě obrací 
do budoucna a vyvíjí mechanismy, 
které by zabránily opakování tohoto 
problému. Je pravdou, že stávající 
soubor politických nástrojů a Hos-
podářská a měnová unie (HMU) 
umožnily Evropě tuto bouři pře-
stát, budou však nutná zlepšení.

V roce 2010 proto Evropská 
komise zveřejnila návrh nařízení 
v této věci.

Pakt o stabilitě a růstu, který sta-
noví maximální hranici veřejného 
dluhu, je klíčovým nástrojem zajiš-
tění rozpočtové kázně v eurozóně 
prostřednictvím koordinace poli-

tik a dohledu. Vzhledem k nedávné 
krizi však je třeba pakt revidovat, 
a Komise tedy přichází s návrhem 
zařadit do něj účinnější donuco-
vací mechanismy a  mechanismy 
dohledu a doplnit je o ustanovení 
o vnitrostátních fi skálních rámcích.

V prosinci požádala Rada 
Evropské unie EHSV o  stano-
visko k  tomuto návrhu nařízení. 
Výsledkem bylo stanovisko přijaté 
v květnu 139 hlasy pro, 10 hlasů 
bylo proti a 33 členů se zdrželo hla-
sování.

Stanovisko EHSV, které vypraco-
val maltský člen skupiny I (Zaměst-
navatelé) Vincent Farrugia, návrh 
nařízení uvítalo, upozornilo však 
na nutnost „přiměřeným způsobem 
přezkoumat preventivní a nápravné 
prvky tohoto návrhu“. Fiskální pra-
vidla by podle jeho názoru měla 
zohledňovat kvalitu fi skálních čin-
ností, klást větší důraz na prevenci, 
spíše než na nápravu, a  nabízet 
kromě represivních opatření i více 
pobídek.

Stanovisko zdůrazňuje zásadní 
význam prosazení nových pravi-
del, neboť „nedostatečné prosazo-
vání v  minulosti Pakt o  stabilitě 
a  růstu oslabilo a poškodilo jeho 
hodnověrnost“.  ●

Učinit hypotéky stejně 
bezpečnými jako domy

Aby se zabránilo opakování 
takové situace v  EU, uveřejnila 
Evropská komise v březnu návrh 
evropské směrnice o  smlouvách 
o úvěru na bydlení, po němž násle-
dovaly rozsáhlé konzultace zainte-
resovaných stran a zveřejnění bílé 
knihy. 

„Jednotný evropský hypoteční 
trh zajistí větší přístupnost úvěrů 
a podpoří konkurenci,“ vysvětlila 
členka EHSV paní Reine-Claude 
Mader, zpravodajka stanoviska 
k návrhu směrnice a předsedkyně 
francouzské federace pro spotřebi-
tele, bydlení a životní styl (CLCV). 

EU jinak aneb správa 
ekonomických záležitostí 
není vše

Úsporná opatření pro překonání 
probíhající krize musí být dopl-
něna o „vstupní strategie“, jež pod-
poří obnovu a růst, zdůraznil bývalý 
člen EHSV Lars Nyberg.

Vzhledem k tomu, že stále stoupá 
cena balíčků na podporu oživení 
hospodářství, jež mají Evropské 
unii pomoci vybřednout z fi nanční 
a hospodářské krize a rovněž z dlu-
hové krize, která začala teprve 
nedávno, provedly mnohé členské 
státy jedny z nejtvrdších úsporných 
opatření posledních dob, jejichž 
celkový cíl spočívá ve snížení roz-
počtových defi citů na 3 % HDP do 
let 2014–2015.

Tato opatření vedla k hromad-
nému propouštění, krácení veřej-
ných služeb a škrtů v rámci veřej-
ného sektoru a potažmo k nespoko-
jenosti mezi lidmi a sociálním nepo-
kojům v  mnoha částech Evropy. 
Z dlouhodobého hlediska mohou 
tato opatření pomoci zaplatit zbyt-
nělý účet za vyřešení série krizí, 
jimž musí EU čelit, ale pravděpo-
dobně také prohloubí stávající osla-
bování růstu a oddálí vyhlídky na 
rychlé oživení.

„Programy úsporných opat-
ření dusí veškeré případné ten-
dence k oživení. Většina z nich sni-
žuje soukromou spotřebu,“ varuje 
bývalý člen EHSV Lars Nyberg, 
jenž byl autorem stanoviska z roku 
2010 zabývajícího se hospodář-
skou obnovou. „Je nutné provádět 

úsporná opatření současně s roz-
sáhlými veřejnými investicemi, 
které nejen že jsou velmi zapo-
třebí, ale také vzkřísí soukromou 
poptávku, která je prvním krokem 
na cestě k trvalé obnově.“

„Úsporná opatření jsou výstupní 
strategií. Investiční programy před-
stavují vstupní strategii,“ míní pan 
Nyberg, jenž byl také v letech 1995–
2010 členem skupiny Zaměstnanci 
EHSV. Zastupoval švédskou konfe-
deraci odborových svazů LO, v níž 
pracoval po tři desetiletí.

Stanovisko EHSV z  podzimu 
loňského roku, na něž pan Nyberg 
dohlížel, popsalo klíčové aspekty 
této „vstupní strategie“. Ty zahr-
nují podporu celkové poptávky, 
a  zejména pak soukromé spo-
třeby, zmírňování dopadů úspor-
ných opatření, posilování konku-
renceschopnosti za účelem snížení 
schodků běžného účtu, začleňo-
vání produktivity a reálných mezd 
do Paktu o stabilitě a růstu a lepší 
dohled nad fi nančními trhy.

Stanovisko také doporučilo zvý-
šit veřejné investice do infrastruk-
tury a energetiky, aktivní politiky 
na trhu práce zaměřené na nové 
dovednosti pro nová povolání a hle-
dání nových zdrojů příjmu pro 
fi nancování těchto opatření, jako je 
například daň z fi nančních trans-
akcí (viz související článek) či daň 
z emisí.  ●

Navrhovaný právní předpis EU 
o  vytvoření jednotného evrop-
ského trhu hypoték pomůže ochrá-
nit spotřebitele před nezodpověd-
ným půjčováním peněz a zaručí sta-
bilitu bank. I přesto však musí podle 
zpravodajky EHSV paní Reine-C-
laude Maderové učinit více.

Finanční krize, která vyvolala 
nejzávažnější globální hospodář-
skou recesi od černého pátku na 
newyorské burze, je obecně připi-
sována nezodpovědnému poskyto-
vání rizikových hypoték ve Spoje-
ných státech. Tyto praktiky vysta-
vily banky a  další finanční insti-

tuce na obou březích Atlantiku 
riziku, takže když „realitní bub-
lina“ konečně praskla, vzedmula se 
ohromná vlna zabavování zadluže-
ných nemovitostí a odebírání vlast-
nictví k nesplaceným domům.

„Během období hospodářského 
růstu jsme byli svědky toho, že 
dlužníci a věřitelé jednali v přesvěd-
čení, že zlaté časy nikdy neskončí,“ 
podotkl Michel Barnier, komi-
sař pro vnitřní trh a služby. „Věři-
telé i zprostředkovatelé zabředli do 
nezodpovědných praktik a spotře-
bitelé nebyli varováni před důsledky 
svých rozhodnutí.“

„Pomůže rovněž bránit zájmy věři-
telů i spotřebitelů.“

Cílem návrhu směrnice je 
vytvořit jednotný evropský hypo-
teční trh, který by nahradil stáva-
jící praxi roztříštěných národních 
trhů. Nastiňuje mj. požadavky na 
reklamu na úvěry a na informace 
pro spotřebitele, zajišťuje odpoví-
dající regulaci věřitelů, usnadňuje 
přeshraniční autorizaci poskytova-
telů úvěrů a stanoví normy úvěrové 
způsobilosti.

Přestože stanovisko EHSV 
vypracované paní Maderovou 

v zásadě návrh směrnice vítá, klade 
i hodně otázek. Ty se týkají i obav, 
že návrh nezohledňuje celkový stav 
evropských a vnitrostátních před-
pisů o  ochraně spotřebitele a  že 
opatření v něm stanovená nejdou 
tak daleko, aby zajistila odpovědné 
půjčování peněz. Navíc jsou nutná 
doplňující pravidla na regulaci 
fi nančních zprostředkovatelů.

Paní Mader prohlásila, že „balí-
ček doplňujících opatření zaručí, 
že již nikdy nedojde k tomu, že by 
kupující přišli o svůj majetek.“ ●

EHSV info — Prosinec 2011/9 – zvláštní vydání
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EHSV a CDES sbližují brazilskou 
a evropskou občanskou společnost

Čeští členové EHSV 
přiblížili EU občanům

Koncem září a  počátkem října 
uspořádala Evropská komise ve 
větších českých městech sérii veřej-
ných zasedání s účastí evropských 
informačních a  poradenských 
agentur působících v České repub-
lice. Cílem akce bylo prezentovat 
hlavní hodnoty EU a příležitosti, 
které nabízí.

EHSV prostřednictvím svých 
českých členů využil tuto příleži-
tost k  informování o  hlavní čin-

nosti Výboru, a  to včetně akč-
ního programu předsedy, rele-
vantních stanovisek i všeobecných 
informací. Na závěr se v Plzni čle-
nové setkali s komisařem Štefanem 
Fülem a vyjádřili souhlas s návr-
hem uspořádat v  letošním roce 
v Praze veřejné slyšení za účasti EK 
i EHSV. (asp) ●

V roce 2003 se brazilský prezident 
Luiz Inácio Lula da Silva rozhodl 
vytvořit brazilskou Radu pro hos-
podářský a sociální rozvoj (CDES), 
poradní orgán prezidenta pro socio-
ekonomické otázky. Hlavním úko-
lem jeho 102 členů, včetně minis-
trů, zaměstnavatelů a  odborářů, 
je poskytnout vládě konsenzuální 
postoj k vládním politikám tak, aby 
mohlo dojít k propojení hospodář-
ského růstu a sociální spravedlnosti. 

CDES s EHSV v rámci společné 
strategie spolupracovaly na tom, 
aby byl ve vztazích mezi EU a Bra-
zílií dán prostor občanským společ-

postoj k otázce, jak zlepšit a jak pro-
vádět přístup týkající se udržitel-
ného rozvoje vhledem k příštímu 
summitu OSN na toto téma (Rio de 
Janeiro, červen 2012).

Staff an Nilsson využil příležitosti 
k  tomu, aby upozornil na skuteč-
nost, že se již kulatý stůl dotkl otázek 
strategického významu, jakými jsou 
potravinová bezpečnost, klimatická 
změna a fi nanční krize, a proto napl-
ňuje úkol, kterým jej pověřil sum-
mit Evropská unie-Brazílie v roce 
2007. (asp) ●

Prohloubení sociálního rozměru Evropy 
jako cesta z krize

Více než 15  % Evro-
panů je ohroženo chu-
dobou a sociálním vylou-
čením a  bezdomovec-
tví je čtvrtým nejběžněj-
ším důvodem chudoby 
v EU. Proto hodlá Evrop-
ský hospodářský a soci-

ální výbor hájit nové sociální obchodní modely jako podporu 
růstu a zaměstnanosti v Evropě. EHSV na říjnovém plenárním 
zasedání schválil dvě stanoviska zaměřená na podporu sociál-
ního podnikání a boj proti bezdomovectví v EU.

Stanovisko týkající se sociálního podnikání si vyžádala 
Evropská komise, která hodlá na konci října spustit inicia-
tivu pro sociální podnikání jako součást obecného balíčku 
zaměřeného na zvýšení odpovědnosti evropských podniků. 
Zpravodajka stanoviska EHSV Ariane Rodert (skupina Různé 
zájmy, Švédsko) poukázala na to, že sociální podniky vytvá-
řejí jak hospodářské, tak sociální hodnoty a nabízí mnoho 
příležitostí pro růst, což z nich činí důležitý nástroj řešení 
současných výzev.

Co se týče problému bezdomovectví, zpravodaj stanoviska 
EHSV Eugen Lucan (skupina Různé zájmy, Rumunsko) uvedl, 
že EU neřeší tento problém ani sběrem informací, ani koor-
dinováním činnosti na úrovni EU. Zdůraznil, že EU sice uči-
nila další kroky v oblasti integrace sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti, nepřijala však vůbec žádná opatření pro boj 
proti této politováníhodné situaci v Evropě, a upozornil na to, 
že milionům našich spoluobčanů se nedostává jednoho z nej-
důležitějších základních práv v Evropě, tedy bydlení. (ail) ●

Ochrana dětí před pohlavním zneužíváním

V loňském roce vydal EHSV stanovisko týkající se pohlavního 
zneužívání dětí a dětské pornografi e. Nyní k tomuto stanovisko 
přidal několik dalších doporučení na téma prevence.

Toto nové stanovisko se zabývá sla-
bými místy, která se objevila již na jed-
náních studijní skupiny a  specializo-
vané sekce: je nutnost podrobnějšího 
rozboru preventivních opatření. Více-
úrovňová prevence je klíčem k ochraně 
dětí. Dětské oběti pohlavního zneužívání 
nezakoušejí pouze nepřípustné porušení 
svého práva na tělesnou integritu, ale trpí 

také otřesnými celoživotními sociálními, emocionálními a psy-
chologickými následky. EHSV proto oceňuje činnost mnoha 
aktérů občanské společnosti, především nevládních organizací, 
při zavádění preventivních opatření.

Dne 27. října spustila paní Madi Sharma, zpravodajka 
k tomuto stanovisku EHSV, internetovou databázi osvěd-
čených postupů v oblasti ochrany dětí před pohlavním zne-
užíváním. Nachází se na této internetové adrese: 

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Příklady nejlepších postupů byly nashromážděny ze všech 
koutů Evropy nevládními organizacemi a státními agenturami, 
které zřizují telefonické linky a pořádají informační kampaně 
pro děti ve školách, na internetu a v televizi. Poslouží jako 
základní nástroj v boji se zneužíváním dětí. (ail) ●

EHSV dává zelenou společnému konsolidovanému 
základu daně z příjmů právnických osob

EU činí od založení jednotného trhu neustálé pokroky v jeho 
vytváření a  postupně přijímá opatření –  některá z  nichž 
jsou diskutabilní – k přechodu z 27 různých trhů na jeden. 
16. března 2011 přijala Komise návrh společného konsolidova-
ného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), jehož 
hlavním cílem je zmírnit existující překážky přeshraniční čin-
nosti v EU, které brání dokončení jednotného trhu. 

EHSV přijal příznivé stanovisko k návrhu směrnice Rady, 
v němž uvedl, že CCCTB podpoří spravedlivou a udržitelnou 
hospodářskou soutěž. Domnívá se tedy, že tento legislativní akt 

bude mít příznivý vliv na růst a tvorbu pracovních míst, a to 
i ve střednědobém horizontu.

Po živé diskusi o tom, zda by CCCTB měl být povinný nebo 
dobrovolný a na jaké podniky se bude vztahovat, se Výbor roz-
hodl nežádat o okamžité povinné zavedení CCCTB a namísto 
toho se vyslovil pro jeho dobrovolné používání v zaváděcí fázi. 
Z dlouhodobého hlediska by CCCTB povinný být měl, při-
nejmenším při překročení určité prahové hodnoty u přeshra-
ničně činných společností. (asp) ●

Plán EU pro dopravu do roku 2050: 
ambice s trhlinami

Na říjnovém plenárním 
zasedání proběhla diskuse 
s komisařem pro dopravu 
Siimem Kallasem, během 
níž Evropský hospodářský 
a  sociální výbor (EHSV) 
kritizoval plány EU pro 
budoucí dopravu za to, že 
jsou příliš vágní, nepružné 
a zčásti nerealistické.

EHSV zdůraznil, že cíle, metody potřebné k jejich dosažení 
a rozpočtové prostředky nejsou sladěny. Dále poukázal na to, 
že dlouhodobá strategie Komise postrádá konkrétní krátkodobá 
opatření nebo krátkodobé cíle ke svému dosažení. „V plánu 
chybí přesnější pracovní plán na období 2013–2030,“ řekl zpra-
vodaj stanoviska Jean Coulon (skupina Zaměstnanci, Francie). 

Výbor uvedl, že se vkládá příliš mnoho nadějí do elektric-
kých vozidel a do nových, zelenějších paliv jako takových. 
„Kromě vývoje nových pohonných systémů a paliv by se EU 
měla více snažit optimalizovat silniční nákladní dopravu,“ zdů-
raznil spoluzpravodaj stanoviska Stefan Back (skupina Zaměst-
navatelé, Švédsko). Provoz by se mohl snížit prostřednictvím 
lepšího plánování a lepší logistiky a s širším využíváním opat-
ření v oblasti elektronické podpory nákladní dopravy, dopl-
nil. (mb)  ●

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE

Eugen Lucan, člen EHSV

Madi Sharma, 

členka EHSV

Siim Kallas, místopředseda 
Evropské komise odpovědný za dopravu

nostem na obou stranách Atlantiku. 
Posledním projevem této spolupráce 
byl pátý kulatý stůl občanské společ-
nosti EU a Brazílie, který se konal 
v Portu 7., 8. a 9.  listopadu. Mezi 
účastníky byl pan Moreira Franco, 
výkonný tajemník CDES, pan 
Staffan Nilsson, předseda EHSV, 
a  vysocí představitelé Evropské 
služby pro vnější činnost a portugal-
ské vlády. Pracovní jednání o vzta-
zích EU a Brazílie, udržitelném roz-
voji a  zelené ekonomice se tedy 
věnovala těmto otázkám z multidi-
menzionální perspektivy a dala pod-
nět k velmi produktivním závěrům. 
Konkrétním výsledkem byl společný 

Zleva doprava: Wellington Moreira Franco (výkonný tajemník brazilské CDES), Staff an Nilsson (předseda EHSV) 
a Katarzyna Skórzyńska (polská velvyslankyně v Portugalsku)
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Náklad: 15 500 výtisků 

Příští číslo vyjde v lednu 2012. 

Genetické modifi kace v EU

Biotechnologie, tedy genetická 
modifi kace, je citlivým diskusním 
tématem. Diskuse bývá často emo-
cionální a polarizovaná, což je škoda, 
neboť toto politicky ožehavé téma si 
zasluhuje kvalitnější debatu.

Evropská komise v současnosti 
hodnotí rámec právních předpisů 
EU pro geneticky modifikované 
potraviny a krmiva. Tento přezkum 
by mohl vést k významným změnám 

politiky v regulačním rámci v roce 
2012. GMO se vyvíjely velmi rychle, 
první předpisy EU v  této oblasti 
pocházejí z roku 1990. Byly opako-
vaně přizpůsobovány a výsledkem je 
komplexní mozaika právních před-
pisů, která bude nyní vyžadovat 
důkladný přezkum.

EHSV uspořádal dne 20.  října 
2011 veřejné slyšení na téma 
Zemědělská biotechnologie: geneticky 
modifikované potraviny a  krmiva 
v EU. Hlavním cílem tohoto setkání 
bylo zlepšit znalostní základnu 
EHSV o používání GMO v země-
dělství a přispět k probíhající dis-
kusi kvalitními příspěvky mluvčích 
z  řad expertů. Ke klíčovým otáz-
kám projednávaným během sly-
šení patří práva duševního vlastnic-

tví, vazba mezi GMO a celosvěto-
vým zabezpečením potravin a další 
otázky jako koexistence, označování 
a úloha vědy. 

Závěry ze slyšení posloužily při 
přípravě stanoviska, které na pro-
sincovém plenárním zasedání před-
staví zpravodaj pan Martin Siecker, 
jenž usiluje o poskytnutí co nejkom-
plexnějšího náhledu na současnou 
situaci v biotechnologii. Stanovisko 
se zabývá problematikou odůvodni-
telných etických omezení, ekologic-
kými zájmy, jež jsou ve hře, a pří-
padnými nežádoucími hospodář-
skými důsledky. Účelem stanoviska 
je poskytnout plán pro objektivní 
politickou diskusi o těchto důleži-
tých otázkách. (fda) ●

Týden věnovaný výbušné směsi 
chemie a kultury

Z iniciativy člena EHSV pana Davida 
Searse se Výbor podílel na Meziná-
rodním roce chemie uspořádáním 
týdne chemie a kultury. Od 3. do 
7.  října proběhla řada akcí, které 
představily historický vývoj vztahů 
mezi chemií a kulturou v průběhu 
staletí. V budově Jacques Delors se 
uskutečnily tři expozice.

První přinesla historický přehled 
a  připomněla, jaké dílo vykonala 
Marie Curie-Skłodowská a jakou roli 
tato vědkyně sehrála ve světě mužů. 
Video-expozice ukázala, jak děti celého 
světa vnímají úlohu vody v dnešní spo-
lečnosti. Třetí atrakcí byl model letadla 
Solar Impulse, který představil Nicho-
las Edwards (Solvay). Jedná se o první 
letoun poháněný sluneční energií. Roz-
pětí má stejné jako Airbus A-340, váží 
jako osobní automobil a motory svým 
výkonem odpovídají skútru!

Dne 8. října profesor Tony Ryan 
a  profesorka Helen Storey předsta-
vili svůj projekt katalytického oble-
čení: jedná se o oděv, při jehož nošení 
se čistí okolní ovzduší! Paní Storey 

uvedla v rozhovoru pro EHSV info, že 
jejich záměrem je umožnit padesátce 
návštěvníků „vstoupit do světa vědy“ 
a „propojit tak umělecké a vědecké 
metody ke společnému dílu“.

Pan Ryan dodal: „Tento pro-
jekt přinesl změnu našich vědec-
kých postupů v tom směru, že soci-
ální aspekty naší práce se stávají sou-
částí výzkumu ještě před jeho dokon-
čením.“

Program zahájila působivá show 
z  nabídky centra Technopolis 
a ukončila ji interaktivní prezentace 
Mendělejev živě, kterou uvedl Peter 
Casey.  ●

Brzy v EHSV
Evropa přispívá ke zdaru summitu OSN Rio+20

V létě 2012 bude Organizace spojených národů v Riu de Janeiru pořádat 
konferenci na úrovni summitu, která se bude zabývat udržitelným rozvo-
jem. EHSV již ve svém stanovisku k tématu Rio+20 (CESE 1386/2011) zdů-
razňoval, že tato konference musí vyslat jasný signál obyvatelům celého světa 
na podporu přechodu k udržitelnému globálnímu rozvoji, jenž napomůže 
odstranit chudobu a sociální nespravedlnost a současně zachová přírodní 
zdroje pro budoucí generace.

Dne 21. prosince 2011 proběhne v EHSV konference s názvem Příprava 
evropských čelních představitelů, zastánců a průkopníků udržitelnosti na 
Rio+20, kterou pořádá organizace Evropští partneři pro životní prostředí 
(EPE). Bude se zabývat tím, jak se průkopníkům zelené ekonomiky daří uza-
vírat úspěšná partnerství v Evropě či ve světě, s cílem společně spravovat pří-
rodní, fi nanční a znalostní zdroje, a posunout se tak k udržitelnosti (program 
konference je na stránkách www.epe.be).

Závěry z této konference budou užitečným vkladem do hlavní konfe-
rence EHSV s názvem Přechod k udržitelnosti je naší odpovědností! Evropská 
občanská společnosti na cestě k Riu+20, která proběhne 7. a 8. února 2012 
v Bruselu a bude tlampačem postojů evropské občanské společnosti k pro-
cesu Rio+20. (av) ●

Změny v odvětví bankovnictví v Evropě v souvislosti 
s novými fi nančními předpisy

Poradní komise pro průmyslové změny uspořádá slyšení s názvem Změny 
v odvětví bankovnictví v Evropě v souvislosti s novými fi nančními předpisy, jež 
se bude konat dne 9. prosince 2011 v budově Výboru JDE. Cílem tohoto sly-
šení je přispět k připravovanému stanovisku z vlastní iniciativy, jež nese stejný 
název. Na této akci budou prozkoumány aktuální otázky vyplývající z nových 
předpisů, především Basilej III, a bude se zde diskutovat o vyhlídkách konso-
lidace odvětví bankovnictví a zdanění fi nančních transakcí. Mezi další témata 
bude patřit případné oddělení obchodních/korporátních bank od komerčních 
bank a jeho důsledky pro fi nancování reálné ekonomiky.

Seminář se bude rovněž zabývat úlohou Evropského orgánu pro bankov-
nictví, jeho činností od doby jeho vytvoření, zátěžovými zkouškami a oče-
káváními a obavami spotřebitelů, pokud jde o přístup ke kvalitním bankov-
ním službám, zejména s ohledem na spotřebitelský úvěr a hypotéky. Rovněž 
bude posuzovat přístup malých a středních podniků k bankovnímu fi nanco-
vání. Mezi mluvčími budou mimo jiné zástupci různých zúčastněných stran, 
jako je např. Evropská bankovní federace, Evropský orgán pro bankovnic-
tví, Evropská organizace spotřebitelů, Evropské sdružení řemesel a malých 
a středních podniků a Business Europe. (ap) ●

„Začlenění do informační společnosti by se mělo stát základním 
právem každého občana“

Zleva doprava: Neelie Kroes (místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu), 
prof. Maria Elżbieta Orłowska (státní tajemnice na polském ministerstvu vědy a vysokého školství) 
a Laure Batut (členka EHSV)

EHSV v Gdaňsku –
fórum Click IT!

Po úspěchu akcí Save it! a  Move 
it! v  letech 2009 a 2010 se speci-
alizovaná sekce TEN ve spolu-
práci s oddělením pro komunikaci 
zúčastnila významné konference na 
téma Inovace pro digitální začlenění 
organizované pod záštitou polského 
předsednictví v  období od 5.  do 
7.  října 2011. Vzhledem k  tomu, 
že se konkrétně zabývala cílovým 
tématem začlenění do informační 
společnosti, kontaktoval sekretariát 
specializované sekce TEN organi-
zátory konference a  s  úspěchem 

vyjednal to, že se fórum Click IT! 
mohlo konat souběžně s touto udá-
lostí. Fórum Click IT! poskytlo pří-
ležitost deseti vystavovatelům, aby 
představili originální, inovativní 
a nově vznikající aplikace a služby 
pro začlenění do informační společ-
nosti, které účinně pomáhají pře-
klenout digitální propast v Evropě 
těm, kteří ve snaze o to být „napo-
jeni“ narážejí na zeměpisné, fyzické, 
fi nanční, znalostní, sociální a kul-
turní překážky. 

Akce Click IT! se zúčastnila dva-
náctičlenná delegace, složená pře-
devším z členů stálé studijní sku-

piny pro digitální agendu a vedená 
paní místopředsedkyní Darmani-
novou. Paní Darmanin se zapojila 
do diskuze v plénu a paní Batut na 
workshopu představila stanovisko 
EHSV k tématu začlenění do infor-
mační společnosti. Fórum Click IT! 
se uskutečnilo v polském Gdaňsku 
a mezi hlavní řečníky patřila paní 
Neelie Kroes (místopředsedkyně 
Evropské komise, která má na sta-
rosti digitální agendu), paní Bar-
bara Kudrycka (ministryně pro 
vědu a  vyšší vzdělávání) a  další 
významní evropští odborníci pro 
tuto oblast. (ac) ●
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EHSV info ve 22 jazycích: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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