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ÚVODNÍK
Cenu EHSV pro občanskou společnost za 
rok 2011 získávají studentské iniciativy

Vážení čtenáři,
v posledních měsících mnoho evropských občanů 
zachvátila úzkost a vzápětí pesimismus. Sociální 
náklady pokračující hospodářské krize jsou obrov-
ské. Roste nezaměstnanost mládeže, prohlubuje 
se sociální vyloučení, zhoršuje se situace dalších 
a dalších malých a středních podniků. Není možné 
popřít, že máme důvody k obavám o budoucnost, 
o budoucnost nás Evropanů.

Měli bychom se však ohlédnout za historií Evropské unie, než hodíme ručník 
do ringu. Je to totiž příběh společného úspěchu, jejž vždy ohrožovaly různé druhy 
krize. Celá generace Evropanů dospívala s vědomím hodnot, které jsou základem 
tohoto velkorysého politického, sociálního a hospodářského projektu. Od těchto 
základů jsme dospěli k významným výsledkům. Prvním z nich je skutečnost, že EU 
je světově nejpřitažlivějším jednotným trhem. Dalším úspěchem je dosažení nejvyšší 
úrovně politické integrace států v celosvětovém měřítku. Během posledních 61 let 
získala naše generace naprosto nové a lepší možnosti díky solidaritě, integraci a ino-
vaci. Proto se nesmíme našich hodnot vzdát.

Prosazování evropských hodnot vyžaduje dalekosáhlou vizi budoucnosti spo-
jenou se schopností rychlé reakce. Na jedné straně je strategie Evropa 2020, která 
nabízí ucelený program reforem navržených k zajištění udržitelného růstu a budou-
címu zvýšení odolnosti Unie. Je to cesta, jak zvýšit inovacemi konkurenceschopnost, 
jak vytvořit lepší pracovní příležitosti pro mladé Evropany usilovně se snažící vypo-
řádat s krizí. Naše každodenní práce ve Výboru se vždy soustředila na tuto dlouho-
dobou perspektivu. Patří k tomu zaujímání stanovisek a pořádání veřejných slyšení 
ke všem tématům, která se týkají evropské občanské společnosti. Tato každodenní 
aktivita je naším příspěvkem k budoucnosti Evropy.

Současná situace však vyžaduje okamžité kroky k zajištění důvěry v náš dlou-
hodobý projekt; na ně se během posledního plenárního zasedání Výbor zaměřil. 
V průběhu zasedání jsme projednali eurobondy, fi nanční regulaci a fi skální politiku. 
Znovu jsme jako instituce nabídli prostor, jenž je platformou pro výměnu různých 
názorů občanské společnosti.

Evropští občané během posledních šesti desetiletí volili velmi rozdílné vlády. Pro 
všechny tyto politické reprezentace byla evropská integrace hlavní silou k zajištění 
příznivých životních podmínek v Evropě. Snad nejlepším příkladem je trvalé zlep-
šování jednotného trhu, k němuž přispívají mnohá stanoviska a iniciativy EHSV. 
Prosincové zasedání Evropské rady dospělo k dohodě o řadě významných opatření, 
ale evropská občanská společnost, kterou zastupujeme, nám každý den připomíná, 
že potřebujeme více Evropy. Již přes padesát let vnímá EHSV toto poselství, které 
by mělo být pro rozhodující osobnosti podnětem k provedení nezbytných kroků.

Anna Maria Darmanin
místopředsedkyně EHSV
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POZNAMENEJTE SI

Cenu EHSV pro občanskou společ-
nost za rok 2011 získala za svůj pro-
gram SocialErasmus studentská orga-
nizace Erasmus Student Network 
(ESN). Od jeho zahájení v roce 2008 
se na dobrovolné práci na plejádě 
úkolů od sázení stromků, předvá-
dění Santa Clause dětem v místních 
nemocnicích, dárcovství krve až po 
boj s lesními požáry podílely stovky 
studentů v rámci výměnného pobytu 
Erasmus.

Hlavní myšlenkou je pomoc stu-
dentům zapojit se do hostitelských 
komunit tím, že se podpoří jejich 
angažovanost v  činnostech, které 
jsou pro místní společenství přínosné. 
„Někteří lidé si myslí, že meziná-
rodní studenti přijdou, vezmou si, co 
chtějí, a potom zmizí. Ale tento pro-
jekt místním ukazuje skutečný přínos 
programu Erasmus a dochází díky 
němu ke skutečné integraci,“ míní 
předsedkyně ESN Tania Berman.

Druhou cenu si odnesla organi-
zace European Alternatives za svůj 
každoroční TranseuropaFestival, 
který v květnu 2011 proběhl současně 
ve 12 evropských městech. Jeho obsa-
hem byla hudba, fi lmy, výstavy, před-
nášky a besedy. TranseuropaFestival 
je kulturním festivalem a  zároveň 
politickou akcí, jejímž cílem je po 
dva týdny prostřednictvím bezplat-
ných a volně přístupných akcí v celé 
Evropě vyzdvihnout politickou inte-
graci, solidaritu, sociální rozmani-
tost, toleranci a výměnu. „Usilujeme 
o alternativní, demokratickou Evropu 
tvořenou lidmi, v níž jsou si všichni 
občané rovni,“ prohlašuje Niccolò 
Milanese, spolupředseda European 
Alternatives, kterou tvoří jednotlivci 
a místní skupiny z asi 17 zemí EU 
a dalších zemí.

Třetí cenu získal organizační výbor 
studentských unií evropských škol 
(Th e Organising Bureau of European 

School Student Unions – OBESSU), 
který sdružuje středoškolské stu-
dentské unie z 21 evropských zemí 
a bojuje za podporu práv studentů. 
Okružní jízda autobusem s názvem 
„Light on the Rights“, za který OBE-
SSU obdržela ocenění za třetí místo, 
začala na podzim roku 2010 a akti-
visté OBESSU urazili 10 000 km po 
celé Evropě, během nichž získávali 
přehled o výzvách, jimž čelí středo-
školští studenti od Balkánu až po Fin-
sko. Byla součástí většího projektu 
zaměřeného na podporu Evropské 
deklarace o právech studentů škol 
(European Declaration of School 
Students Rights) a související kam-
paně s názvem „Light on the Rights“. 
„Cenu vnímáme jako další impulz 
k podpoře deklarace o právech stu-
dentů škol“, říká generální tajemnice 
Viviana Galli.

Pro předsedu Staff ana Nilssona je 
Cena pro občanskou společnost sym-
bolem zdůrazňujícím skvělé výsledky 
iniciativ vytvořených aktéry občan-
ské společnosti v Evropě, kteří při-
šli s projekty majícími pozitivní vliv 
na životy Evropanů a kteří podpo-
rují evropskou identitu a integraci. 
Pro rok 2011 si zvolil téma Dialog 
a účast ve službách hodnot EU: inte-
grace, rozmanitost, solidarita, tole-
rance. (cw) ●

Více informací naleznete zde:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-soci-
ety-prize-2011

Rok 2012 je Evropským rokem aktiv-
ního stárnutí a mezigenerační soli-
darity. Tento rok nám všem dává 
příležitost zamyslet se nad tím, že 
Evropané žijí déle a jsou zdravější 
než kdykoli v minulosti, jakož i zjis-
tit, jaké možnosti to skýtá.

Pro politiky a  zainteresované 
strany to bude výzva ke zlepšení 
možností aktivního stárnutí obecně 
a ke zlepšení možností vést nezávislý 

život, v  jejímž rámci budou činní 
v nejrůznějších oblastech, k nimž 
patří zaměstnanost, zdravotní péče, 
sociální služby, vzdělávání dospě-
lých, dobrovolnictví, bydlení, IT 
služby či doprava.

Evropský rok má zvýšit povědomí 
o této problematice a o nejlepších 
způsobech jejího řešení. Hlavním 
cílem je však podpořit politické čini-
tele a zainteresované strany ve sta-

novování cílů a v činnostech vedou-
cích k jejich naplňování. Rok 2012 
by neměl být stráven pouze deba-
tami, nýbrž by se měly začít objevo-
vat hmatatelné výsledky. (ail) ●

Laureáti ceny EHSV pro občanskou společnost
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Více Evropy: jediné 
východisko z krize

Druhý den 476.  plenárního zase-
dání EHSV byl zahájen prohlášením 
předsedy s názvem Překonání krize 
–  směrem k  programu politiky pro 
udržitelnou obnovu. Pan Nilsson 
uvedl, že pro EU existuje pouze jediné 
východisko z fi nanční, dluhové, hos-
podářské a  sociální krize: hlubší 
evropská integrace. Je zapotřebí více 
Evropy ve smyslu fi skální politiky, sdí-
lení rizika, že státy nebudou schopny 
splácet svůj státní dluh, znovunasto-
lení dlouhodobé solventnosti a také 
růstu, konkurenceschopnosti a pra-
covních míst. Je třeba položit nový 
důraz na metodu Společenství a posílit 
vedoucí postavení Komise. Předseda 
zdůraznil, jak důležité je chránit náš 
hospodářský a sociální model, a uvedl, 
že Výbor je odhodlán posílit svoji síť 
národních HSR, neboť k tomu, aby 
cesta z krize byla sociálně přijatelná, 
je zapotřebí zapojit všechny zúčast-
něné strany.

Bílá kniha o dopravě

Dne 5.  prosince 2011 se v  sídle 
EHSV konala jednodenní společná 
konference pod názvem Bílá kniha 
o dopravě – postoj evropské občanské 
společnosti, kterou uspořádaly EHSV 
a Evropská komise. Na této akci se 
sešla celá řada uživatelů dopravy 
a  zúčastněných subjektů, aby zde 
probrali své názory na tento důležitý 
politický dokument. Jak zdůraznil pan 
předseda Nilsson: „Sešli jsme se zde 
dnes z toho důvodu, že opatření navr-
žená v plánu EU musí mít plnou pod-
poru evropské občanské společnosti, 

aby přinesla maximální užitek. Hlav-
ním cílem dnešní konference je tedy 
projednat návrh Komise z kritického 
hlediska.“

E v r o p s k á  k o m i s e  p ř e d -
loži la  svůj  Plán jednotného 
evropského dopravního prostoru 
v  březnu  2011.  Tento plán zahr-
nuje soubor 40 konkrétních iniciativ 
pro příští desetiletí zaměřených na 
vybudování konkurenceschopného 
dopravního systému, čímž se zvýší 
mobilita, odstraní největší překážky 

Zleva doprava: Pierre Jean Coulon, zpravodaj EHSV, Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, komisař pro dopravu, Staff an Nilsson, předseda EHSV, Jacki Davis, moderátorka konference, Anna Midera, zástupkyně ředitele, 
polské ministerstvo dopravy, a Antonio Costa, zpravodaj VR

v  klíčových oblastech a  popožene 
růst a zaměstnanost. Současně tyto 
návrhy umožní výrazně snížit závis-
lost Evropy na dovážené ropě a dosáh-
nout do roku 2050 60% poklesu emisí 
uhlíku v dopravě.

Během přípravy bílé knihy byly 
mnohokrát konzultovány zaintere-
sované strany a od svého zveřejnění 
je tato kniha pečlivě zkoumána zúčast-
něnými subjekty EU. Tato konference 
nicméně poskytla EHSV, Výboru regi-
onů a Evropskému parlamentu příle-

žitost obeznámit se svými postoji širší 
veřejnost. Pan Pierre-Jean Coulon, 
zpravodaj stanoviska EHSV, zdůraz-
nil, že „nastolení správné rovnováhy 
mezi dosahováním dlouhodobých cílů 
v oblasti snižování emisí stanovených 
v tomto plánu a pokračováním v napl-
ňování dopravních potřeb evropské 
společnosti bude bezpochyby velmi 
náročné a  vyžádá si podrobnější 
pokyny ze strany Komise“.

K aktivní účasti v diskusi byli při-
zváni rovněž tři evropští občané, kteří 

vyjádřili svá hlavní očekávání coby 
pravidelní uživatelé dopravy. Před-
seda EHSV podtrhl, že „stejně jako 
Evropská komise i my si uvědomu-
jeme, že u některých návrhů uvede-
ných v bílé knize může chybět poli-
tický a veřejný konsensus“, a dodal, 
že „v nadcházejících třech letech 
bude Výbor podporovat pravidelnou 
výměnu názorů s občanskou společ-
ností ohledně provádění opatření bílé 
knihy“. (ac) ●

Poté vystoupil s realistickým a pro-
evropským projevem předseda fran-
couzské Hospodářské, sociální a envi-
ronmentální rady J.-P. Delevoye, 
podle jehož přesvědčení „není Evropa 
problémem, ale řešením.“ Podle jeho 
názoru znamená hlubší integrace 
především to, že členské státy uznají 
výhody EU.

Předsedové tří skupin poté vyjád-
řili svoji podporu oběma řečníkům. 
George Dassis (skupina Zaměstnanci) 
též vyjádřil obavu o moci fi nančních 
trhů; Luca Jahier (skupina Různé 
zájmy) vyzval k vytvoření struktu-
rovaného systému eurobondů, který 
by bránil výskytu dalších fi nančních 
turbulencí; konečně Henri Malosse 
(skupina Zaměstnavatelé) poukázal 
na potřebu lepšího vzdělávání a větší 
podpory malých a  středních pod-
niků. (asp/mvd) ●

Projekt jednotného evropského nebe je 
příliš významný, než aby zkrachoval

Na konferenci na vysoké úrovni, 
která se konala 28. listopadu ve Var-
šavě a jejímž cílem byl rozbor poně-
kud klopotné realizace druhého 
balíčku o jednotném evropském nebi, 
byla zřetelně cítit časová tíseň. Ačkoli 
byl tento balíček přijat již před dvěma 
lety s cílem odstranit nákladné a nee-
fektivní rozdělení evropského vzduš-
ného prostoru podle národních hra-
nic, nedošlo dosud k jeho praktic-
kému uplatnění.

„Vytvoření jednotného evrop-
ského nebe je stále v nedohlednu. Ris-
kujeme, že se nám nepodaří uspokojit 
rostoucí poptávku po letecké dopravě 
v příštích letech,“ varuje Siim Kallas, 
eurokomisař pro dopravu. Podobný 
postoj zaujal Jacek Krawczyk, místo-
předseda EHSV a zpravodaj četných 
stanovisek k tématu SES II: „Neú-

spěch při realizaci balíčku bude mít 
rozsáhlý negativní vliv na budouc-
nost evropské letecké dopravy 
a zasáhne provozovatele i cestující.“

Klíčovým prvkem balíčku je zří-
zení funkčních bloků vzdušného pro-
storu, v jejichž rámci jsou na základě 
přísných výkonnostních požadavků 
a bez ohledu na státní hranice posky-
továny letové navigační služby. Z plá-
novaných devíti bloků však byly 
dosud zprovozněny pouze dva: Dán-
sko-Švédsko a Spojené království-Ir-
sko. V snaze přimět země otálející 
se zřízením těchto bloků k činům 
Jacek Krawczyk dodává: „Pacta sunt 
servanda. Nelze se jen tak otočit zády 
ke svým závazkům.“

Ke kritice zpoždění při realizaci 
balíčku se dále přidal komisař Kal-

las, který prohlásil, že dohodnuté cíle 
v oblasti efektivity nákladů a kapacity 
dosud splnilo pouze pět zemí EU. 
„Nechci zde zmiňovat a zostuzovat 
konkrétní země, ale se znepokojující 
jistotou konstatuji, že čas refl exe již 
pominul. Nyní musíme začít konat,“ 
řekl.

V souladu s politikou otevřených 
dveří své země prohlásil Sławo-
mir Nowak, nový polský ministr 
dopravy, že „vnější rozměr jednot-
ného nebe má pro Polsko klíčový 
význam.“ S odkazem na název kon-
ference Realizace druhého balíčku 
o jednotném evropském nebi a jeho 
rozšíření mimo Evropskou unii pro-
hlásil, že „společný vzdušný prostor 
nesmí končit na hranicích EU.“

Konference vyvrcholila přijetím 
Varšavské deklarace, která zopako-
vala nutnost rychlé realizace balíčku 
SES II, který „přinese značný užitek 
všem zúčastněným aktérům.“ „Pro-
jekt jednotného evropského nebe je 
příliš významný, než aby zkrachoval,“ 
píše se v ní.

Této úspěšné konference se 
zúčastnilo na 300 lidí – šlo o spo-
lečnou akci polského předsednictví 
Rady EU, Evropské komise a Evrop-
ského hospodářského a sociálního 
výboru. (mb) ●

Zleva doprava: Jacek Krawczyk, místopředseda Evropského hospodářského a sociálního 
výboru, Sławomir Nowak, polský ministr dopravy, výstavby a námořního hospodářství, 
a Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, komisař pro dopravu
Zdroj: polské ministerstvo dopravy, výstavby a námořního hospodářství
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Vážení čtenáři,
nadcházející konference OSN na úrovni sum-
mitu o udržitelném rozvoji, která se bude konat 
v Riu de Janeiru, se zaměří na ekologizaci eko-
nomiky a snižování chudoby, které spolu vzá-
jemně souvisejí. Cílem summitu je obno-
vení závazku našich politických představitelů 
dosáhnout globálních milníků v oblasti udrži-
telného rozvoje.

Jde o chvályhodné iniciativy, avšak konfe-
rence je také patřičnou připomínkou toho, že politiky nejsou samy o sobě schopny 
skoncovat s chudobou a nemocemi nebo zajistit čistou vodu a vzduch. Od vytyčení 
rozvojových cílů tisíciletí uběhlo skoro pět let a hladem stále trpí téměř miliarda lidí.

Tyto problémy neznají hranic. Obnovený politický závazek sám o sobě nepostaví 
školy, nevyčistí vzduch ani nezmění naše konzumní chování. Kdyby vedl každý člo-
věk na světě stejný konzumní životní styl, jaký se vyznává v bohatých zemích, potře-
bovali bychom 9 zeměkoulí na to, aby vstřebaly veškerý světový uhlík.

Všechny úrovně správy musí přijmout globální odpovědnost. Pokud se to má 
podařit, musí být do všech přechodných fází zapojena občanská společnost. Jde 
o fáze tvorby strategií a plánování, provádění změn a zajištění soustavného moni-
torování. Občanská společnost musí mít možnost vyjádřit se v rámci konference 
Rio+20, protože to bude právě ona, kdo bude vytvářet politiky a řídit a prosazovat 
změny chování směrem k udržitelné a zelenější budoucnosti. Občanská společnost 
může prorazit změnám cestu.

EHSV bude v Riu naléhat na vrcholné představitele z celého světa, aby investo-
vali do udržitelných technologií a projektů a postupně utlumovali ty druhy dotací, 
jež jsou škodlivé pro životní prostředí. Spravedlivý přechod na zelenou ekonomiku 
vyžaduje dialog s občanskou společností a sociálními partnery týkající se jeho dopadů 
na trh práce a společnost obecně.

Musíme zajistit vzájemný i vnitřní dialog občanské společnosti a politických čini-
telů. Občanská společnost předloží a rovněž provede nezbytná politická doporučení.

Jsme připraveni. Jsme součástí změn.

Staff an Nilsson
předseda EHSV

EHSV uspořádá ve dnech 7. a 8. února 
2012 v rámci přípravy na červnový 
summit OSN Rio+20 velkou konfe-
renci o udržitelném rozvoji. Účelem 
konference EHSV je přednést názory 
evropské občanské společnosti na 
summit Rio+20 a  přispět k  jeho 
úspěchu. EHSV zašle závěry konfe-
rence jednajícím stranám na konfe-
renci OSN a partnerům z řad občan-
ské společnosti z celého světa.

Konference EHSV se po před-
stavení současného stavu procesu 
Rio+20 zaměří na zelenou ekonomiku 
jako způsob, jak posílit udržitelný roz-
voj tím, že se budou brát ohledy na 
meze přírodních zdrojů. První všeo-
becná diskuse se bude zabývat evrop-
ským přínosem k udržitelnosti, během 
druhé se bude mluvit o udržitelném 
rozvoji v zemích mimo EU.

Příležitost podrobněji diskutovat 
o  problémech a  vypracovat závěry 

Udržitelnost souvisí s mnohem širší 
problematikou, nežli je pouze životní 
prostředí. Udržitelnost se týká našich 
ekonomik, správy a občanů ve všech 
oblastech života. Z tohoto důvodu je 
při řešení globálních problémů třeba 
začlenit udržitelnost do tolika různých 
oblastí politik.

S ohledem na naše spoléhání se 
jeden na druhého v globalizovaném 
světě je udivující, že stále chybí udrži-
telná řešení. S vidinou krátkodobého 

konference poskytnou následující 
čtyři workshopy:

 ■ potraviny, voda a  energie pro 
všechny,

 ■ udržitelná spotřeba a výroba,

 ■ spravedlivý přechod k zelené eko-
nomice – sociální rozměr,

 ■ zapojení občanské společnosti do 
přechodu k zelené ekonomice.

EHSV v  průběhu uplynulého 
roku koordinoval přípravu na sum-
mit Rio+20 se zainteresovanými stra-
nami v EU a zbytku světa. Se svými 
protějšky v Brazílii, Číně, Indii, Jižní 
Africe a Rusku také zamýšlí vydat spo-
lečné prohlášení, které bude předlo-
ženo na konferenci OSN.

Po rozsáhlé konzultaci evropské 
občanské společnosti, kterou uspo-

prospěchu a zisku jsou často přehlíženy 
dlouhodobé důsledky. Jelikož se naše 
poptávka po zdrojích a energii zvyšuje, 
stávají se celkové výzvy, kterým čelíme, 
stále komplexnějšími. To je logické.

Dnešní svět je poháněn ekono-
mikou a řízen lidmi. Častý devastu-
jící dopad naší hospodářské mašine-
rie na životní prostředí však má přímé 
důsledky pro miliardy lidí. Voda, pri-
mární zdroj, se stává vzácnější v mnoha 
regionech, které jsou závislé na rost-
linné a živočišné výrobě. Fosilní paliva 
zamořují naše řeky a ovzduší. Změny 
v přírodní rovnováze znamenají, že 
mnoho rostlin a živočichů již nemůže 
přežít. Tyto faktory pouze podněcují 
rozsáhlou chudobu a špatné zdraví.

Musíme oddělit hospodářský růst 
od škod na životním prostředí To je 
základ zelené ekonomiky. Zelená eko-
nomika může pomoci odstranit chu-
dobu a sociální nespravedlnost a sou-
časně zachovat přírodní zdroje pro 
budoucí generace. Aby k tomu mohlo 

řádalo Středisko pro sledování udr-
žitelného rozvoje EHSV (SSUR) pro-
střednictvím řady slyšení, přijal Výbor 
v září 2011 stanovisko uvádějící pří-
nosy občanské společnosti k summitu 
Rio+20. Toto stanovisko mělo podíl 
na postoji Evropské unie k udržitel-
nému rozvoji, který byl poté předložen 
sekretariátu konference OSN Rio+20. 

EHSV má za to, že summit Rio+20 
musí usilovat o  celosvětový posun 
k zelené a udržitelné ekonomice. Do 
konference se budou muset zapo-
jit také předsedové vlád. A konečně 
celosvětovou odpovědnost musí při-
jmout všechny orgány veřejné správy 
na všech úrovních a občanská společ-
nost.

EU také musí podporovat změnu 
ve spotřebním chování a zajistit, aby 
přechod k zelenější ekonomice nebyl 
na úkor lidí žijících těsně nad hra-
nicí nebo pod hranicí chudoby. Proto 
musí být vymýcení chudoby a dosa-
žení zdánlivě nedosažitelných rozvojo-
vých cílů tisíciletí jednou z priorit pro-
gramu summitu Rio+20.

Na konferenci EHSV bude věno-
vána zvláštní pozornost environmen-
tálnímu a sociálnímu pilíři udržitel-
ného rozvoje. Výbor se domnívá, že 
jakýkoli přechod k zelenější ekono-
mice musí nalézt vyváženou syner-
gii mezi životním prostředím a soci-
álním rozvojem. Zelenější ekono-
mika by měla posílit udržitelný roz-
voj, zachovat přírodní zdroje a zmír-
nit změnu klimatu. ●

dojít, musí přechod na zelenou ekono-
miku zohlednit zásady spravedlnosti, 
spolupráce a společné odpovědnosti. 
To však stojí mnoho úsilí a politické 
vůle, což jsou dvě komodity, kterých 
je příliš často nedostatek.

EHSV však má plán, který by mohl 
v konečném důsledku přeměnit svě-
tový motor, který nenasytně spotře-
bovává palivo, na harmonizovanější, 
spravedlivější a udržitelnější ekono-
miku. Navrhujeme, aby byl mandát 
k zelené ekonomice pro orgány OSN 
založen na šesti pilířích, kterými jsou 
ukazatele, právní předpisy, výchova, 
fi skální politika, výzkum a cíle zelené 
ekonomiky.

Domníváme se, že toho můžeme 
dosáhnout. Domníváme se, že můžeme 
opět nastolit rovnováhu mezi přírodou 
a lidmi.

Hans-Joachim Wilms
předseda Střediska pro sledování 
udržitelného rozvoje EHSV

EHSV zřídil internetovou interaktivní platformu za 
účelem propojení se zainteresovanými stranami, 
která je určena zejména – avšak nikoliv výhradně 
–  organizacím občanské společnosti, jež jsou 
ochotny se podílet na společném příspěvku evropské 
občanské společnosti ke konferenci Rio+20.

Těšíme se na nové poznatky od expertů, organizací 
a občanů se zájmem o otázky udržitelného rozvoje 
a na diskusi s nimi.

Vydejte se s námi na cestu s destinací Rio+20: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, předseda Střediska 
pro sledování udržitelného rozvoje (EHSV)
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Akce týkající se Nepálu

Boj Nepálu o zajišťování potravin je 
ohrožen masivním dovozem hybrid-
ních semen, jež nejsou vhodná pro 
místní klimatické podmínky a půdy. 
Hybridní plodiny nenesou semena 
pro další plodiny a vyžadují drahé che-
mické produkty.

„Zemědělci jsou nuceni každý rok 
kupovat nová semena od podniků, jež 
je vyrábí,“ uvedl pan Bed Prasad Kha-
tiwada z organizace ActionAid Nepál. 
Vláda Nepálu dotuje dovážená semena 
a chemické produkty za účelem kom-
penzace těchto nákladů.

Dlouhodobý dopad a  důraz na 
monokulturní zemědělství je však 
kontraproduktivní, řekl dále pan Kha-
tiwada. Klima a  životní prostředí 
v Nepálu je velmi různorodé, od sub-
tropů přes mírné klima až po arktické 
oblasti. Není možné, aby jedna plodina 
rostla v takto rozdílných podmínkách.

V roce 2009 nevyrostly plodiny 
hybridní kukuřice, což zruinovalo 
tisíce osob. V roce 2010 se stalo totéž 
s hybridní rýží. Vláda Nepálu kom-
penzovala ztrátu zemědělců poskytnu-
tím chemických produktů pro sklizeň 
v následujícím roce.

V září 2011 podepsal Monsanto 
dohodu s  USAID v  Nepálu. Chtěli 
spolupracovat s  nepálským minis-
terstvem zemědělství, řekl pan Kha-
tiwada EHSV info, ale místní země-
dělci protestovali a vláda musela od 
svého záměru upustit.

ActionAid není proti Monsantovi, 
nýbrž proti dováženým hybridním 
osivům, jež nejsou vhodná pro dané 
klima a udržitelná z hlediska zásobo-
vání a nákladů, uvedl dále a doplnil, že 
v zemědělství pracuje v Nepálu 75 % 
obyvatelstva a vytváří přibližně 34 % 
HDP země.

V roce 2008 vytvořil pan Kha-
tiwada prostřednictvím ActionAid 
semennou banku obsahující 60 růz-
ných druhů obilovin a  luštěnin. 
Semena jsou endogenní a  rostou 
z nich vysoce výnosné plodiny, jež 
umožňují pokročit směrem k větší 
bezpečnosti potravin, uvedl Kha-
tiwada. Zhruba 400 nepálských země-
dělců využívá tuto semennou banku. 
V roce 2012 by měl být tento projekt 
rozšířen.

Řada výzev, jimž čelí projekt orga-
nizace ActionAid Nepál, je podobná 
výzvám, jimž čelí místní společenství 
všude na světě. Výbor považuje pří-
stup ke zdrojům, potravinám a energii 
za hlavní prioritu celosvětové agendy 
udržitelnosti.

Veškerý přechod k udržitelnému 
rozvoji se musí zabývat sociálním 
rozměrem, jak se uvádí ve stanovisku 
EHSV Rio+20: na cestě k zelené eko-
nomice a  lepší správě. Bezpečnost 
potravin a udržitelné zemědělství je 
jednou ze sedmi priorit, jimiž se bude 
summit zabývat.

Paní Kirsten Hjørnholm Søren-
sen, politická poradkyně ActionAid 
Dánsko, se však obává, že summit 
OSN nezohlední obavy vyjádřené 
rozvojovými zeměmi, k nimž patří 
společenství drobných zemědělců 
v Nepálu.

Existuje riziko, že Rio+20 se 
zaměří na přechod k  zelené eko-
nomice, protože umožní nahra-
dit jednu pozici moci, jíž využívají 
bohaté země, jinou pozicí, uvedla pro 
EHSV info, a doplnila, že každý pře-
chod musí být doprovázen sdílením 
technologií, snižováním zadluže-
nosti, podporou demokratické účasti 
a činnostmi zaměřenými na změnu 
klimatu. ●

RIO+20: čas na změnu

Generální tajemník konference OSN 
Rio+20, pan Sha Zukang, má nezávi-
děníhodnou úlohu: učinit z udržitel-
ného rozvoje fungující globální poli-
tiku. Dvacet let po Summitu Země 
konaném v Riu de Janeiro se čelní 
představitelé, vyšší úředníci, zástupci 
občanské společnosti a  institucí 
z celého světa opět sejdou v Brazílii.

Cílem je dohodnout se na souboru 
závazných obecných zásad, které 
zajistí světlejší budoucnost pro kaž-
dého a pro naši planetu. Nicméně po 
dvaceti letech stále ještě neexistuje 
obecně přijímaná defi nice udržitel-
ného rozvoje. V sázce je ovšem hodně. 

Předseda EHSV Staff an Nilsson nazval 
Rio+20 „osudovým momentem pro 
nové hospodářské uspořádání“.

Během příprav na summit se obje-
vilo několik rozdílných názorů na 
to, jak nejlépe přistupovat k udrži-
telnému rozvoji. Konaly se dvě pří-
pravné schůze, jedna v květnu 2010 
a druhá v březnu 2011. Třetí, poslední 
schůze se bude konat na konci května 
2012.  Tyto schůze dávají obecnou 
představu o tom, co lze v Riu očekávat.

„Dosud jsme během procesu pří-
prav zhodnotili pokrok a nedostatky 
v plnění stávajících závazků a ozna-

čili jsme nově vznikající výzvy,“ řekl 
pan Zukang. „Názory a perspektivy 
se sice nadále velmi liší, zaznamenali 
jsme však rostoucí sbližování v chá-
pání těchto dvou témat a v přístupu 
k nim,“ dodal.

Konference se zaměří na ekologi-
zaci ekonomiky v kontextu mýcení 
chudoby a  udržitelného rozvoje. 
Jejím cílem bude rovněž vytvořit 
institucionální rámec udržitelného 
rozvoje. Nicméně EHSV se domnívá, 
že úspěch závisí na přímém vkladu 
občanské společnosti. OSN proto 
aktivně mobilizuje občanskou spo-
lečnost ke globální debatě přes inter-
net a sociální sítě.

EHSV vyzývá čelní představitele, 
aby zaručili, že přechod k zelené eko-
nomice bude založen na kvalitativ-
ním hospodářském růstu. Tento růst 
zahrnuje mýcení chudoby a sociální 
nespravedlnosti. Sociální rozměr je 
totiž zcela nezbytný pro udržitelný 
rozvoj a spravedlivější globální spo-
lečnost. ●
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Zelená ekonomika si žádá podporu 
zelené společnosti

„Bez aktivního zapojení občanské 
společnosti nebude na konferenci 
Rio+20 možné pokračovat v cestě 
směrem k zelené ekonomice“, pro-
hlásil člen EHSV Hans-Joachim 
Wilms.

V listopadu tohoto roku, v rámci 
evropských příprav na konferenci 
Rio+20, předložila EU a její členské 
státy sekretariátu této konference 
svou společnou pozici (viz souvise-
jící článek). V souladu s postojem 
Unie, která vyzdvihuje význam vět-
šího zapojení občanské společnosti, 
bylo cílem EHSV poskytnout cenný 
příspěvek k tomuto dokumentu.

„Pro nás v EHSV je velice důle-
žité zapojit občanskou společnost 
od samého počátku“, uvedl pan 
Wilms (Německo, skupina Zaměst-
nanci), zpravodaj stanoviska EHSV. 
„Nechtěli jsme pouze vypracovat roz-
sáhlou zprávu, (…) chtěli jsme nalézt 
odpovědi a především zapojit celou 
občanskou společnost“, dodal pan 
Wilms, který rovněž zastává funkci 
předsedy Střediska pro sledování 
udržitelného rozvoje.

EHSV ve svém stanovisku k pří-
spěvkům evropské občanské spo-
lečnosti ke konferenci Rio+20 uví-
tal skutečnost, že EU se nyní zabývá 

„sociálním rozměrem udržitelného 
rozvoje“. Výbor však má za to, že 
Evropská komise ve svém sdělení 
ke konferenci Rio+20 tento sociální 
rozměr dostatečně nezdůraznila.

„Úspěšný přechod na udržitelnou 
ekonomiku záleží na tom, jak ji při-
jímá a podporuje občanská společ-
nost“, prohlásil pan Wilms a záro-
veň konstatoval, že je nutné zapo-
jit nevládní organizace a podniky 
před konferencí, během ní i po jejím 
skončení, a to nejen v mezinárod-
ním měřítku, ale také na národní, 
regionální a místní úrovni. Z tohoto 
důvodu bude muset občanská spo-
lečnost –  zejména spotřebitelé 
a podniky – ve velké míře investo-
vat do nových inovací, do změny 
svého chování a možná také učinit 
nějaké oběti.

Spolu s výzvou, aby byla občan-
ská společnost plně zapojena do pro-
cesu příprav konference Rio+20, pan 
Wilms ve svém stanovisku naléhal na 
EU, aby si zametla před vlastním pra-
hem za účelem posílení její pozice při 
jednáních, a také proto, aby mohla 
být vzorem pro ostatní regiony.

Zdůraznil, že snaha o dosažení 
zelené ekonomiky má potenciál při-
spět k vymýcení chudoby, jež pone-
chává více než miliardu lidí v hladu 
a bídě, a k vytvoření milionů nových 
a udržitelných pracovních míst.

„EHSV je přesvědčen, že přechod 
k zelené ekonomice musí být sou-
částí zastřešující strategie pro udr-
žitelný rozvoj. Je třeba zavést aktivní 
politická opatření, aby byl zajištěn 
spravedlivý přechod k zelené ekono-
mice“, prohlásil pan Wilms. Mezi ně 
patří opatření s cílem nastolit rov-
nováhu mezi vytvořenými a zanik-
lými zelenými pracovními místy, 

uplatňovat na ně zásady důstojné 
práce podle Mezinárodní organizace 
práce (MOP) a udržovat probíha-
jící dialog mezi vládami a sociálními 
partnery. Dosažení těchto cílů by si 
žádalo vyčlenění významných veřej-
ných fi nančních prostředků na soci-
ální rozměr zelené ekonomiky. ●
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Na cestě k nízkouhlíkové revoluci

Hospodářská prosperita s nízkými 
emisemi uhlíku je možná, vyžaduje 
však správné politiky, technologie 
a politický závazek. A v prvé řadě si 
žádá radikální změnu postojů, tvrdí 
člen EHSV Richard Adams (Spojené 
království, skupina Různé zájmy).

Současně s tím, jak světová popu-
lace překračuje hranici 7 miliard, se 
jedno zdá jasné: lidstvo spotřebovává 
příliš mnoho zdrojů a způsobuje pří-
liš velké znečištění, než aby jej planeta 
mohla zvládnout.

„Musíme si vzít k srdci základní 
zásady, na nichž stojí udržitelná eko-
nomika,“ zdůraznil pan Adams, jenž 
pochází ze Spojeného království a pra-
cuje zároveň jako poradce v oblasti 
sociálního, environmentálního a etic-
kého podnikání. Mezi tyto zásady 
patří nastavení správné rovnováhy 
mezi globální ekonomikou a ekosysté-
mem a orientace na potřeby lidí, spíše 
než na jejich požadavky.

EU se domnívá, že je třeba začít 
u sebe, a proto důrazně usiluje o ome-

zení svého dopadu na klima. V posled-
ních dvou desetiletích snížila své emise 
o 16 %, přičemž ekonomika zazname-
nala 40% růst. To dokazuje, že hospo-
dářského růstu lze dosáhnout i za sou-
časného snižování emisí.

EU je rovněž na dobré cestě splnit 
cíl snížit do roku 2020 emise o 20 % 
oproti úrovni v  roce 1990 a  zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů na skladbě 
zdrojů energie na 20 %. Co se však 
týče cíle zlepšit energetickou účinnost 
o 20 %, je Evropa pouze na půli cesty.

Krystalizuje Evropa nově využívající své zdroje
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EESC 
SIDE EVENTS IN RIO

Podle názoru člena EHSV Lutze 
Ribbeho je strategie EU k dosažení 
účinnějšího využívání zdrojů slibná, 
vyžaduje však doplnění o specifi cké 
cíle.

Strategie Evropa 2020 přinesla 
sedm „stěžejních iniciativ“ zamě-

řených na podporu inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění v nadcházejícím deseti-
letí. Mezi tyto iniciativy patří také 
„Evropa účinněji využívající zdroje“, 
jejímž cílem je využívat vzácné zdroje 
– od potravin a vody až po suroviny 
– inteligentněji a účinněji.

Iniciativa činí z účinného využí-
vání zdrojů ústřední princip politik 
EU v celé řadě nejrůznějších oblastí 
včetně energetiky, dopravy, změny 
klimatu, průmyslu, zboží, země-
dělství, rybolovu, biologické roz-
manitosti a  regionálního rozvoje. 
Aby různé zainteresované subjekty 

mohly realizovat svůj potenciál účin-
nějšího využívání zdrojů, vypraco-
vala Komise přehled několika speci-
fi ckých podřízených strategií, mezi 
něž patří také plán přechodu na níz-
kouhlíkové hospodářství (viz souvi-
sející článek).

„EHSV vítá tuto stěžejní inici-
ativu, avšak považuje ji za příliš 
vágní,“ poznamenal Lutz Ribbe (sku-
pina III, Německo), který byl zpravo-
dajem stanoviska EHSV k této inici-
ativě. „Je nezbytné co nejkonkrétněji 
popsat, k jakým změnám musí dojít 
a jakým způsobem mají být uskuteč-
něny.“

Co se týče 20 jednotlivých pod-
řízených iniciativ, požádal EHSV 
Komisi o  vysvětlení, co přesně 
rozumí pod pojmem „účinné vyu-
žívání zdrojů“, čeho již lze dosáh-
nout díky technickým zlepšením, 
která konkrétní odvětví vyžadují 
„výrazný posun“ a  jaké konkrétní 
změny v chování výrobců a spotře-
bitelů je třeba zajistit.

EHSV si rovněž klade otázku, 
proč byla iniciativa „Evropa účin-
něji využívající zdroje“ zařazena 

Ohledně období po roce 2020 
Evropská komise již zveřejnila Plán 
přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050, jenž usiluje o ohromující sní-
žení evropských emisí do poloviny 
století o 80–95 %. Aby bylo možné 
tohoto cíle dosáhnout, bude třeba 
značně investovat mj. do nové obno-
vitelné energie, energeticky účin-
ných budov, hybridních a elektric-
kých vozidel, inteligentních energe-
tických sítí a nízkouhlíkové výroby 
elektřiny.

EHSV ve svém stanovisku 
k tomuto plánu, které připravil pan 
Adams, „vybízí všechny evrop-
ské instituce, aby se jím plně řídily“. 
EHSV se domnívá, že k přípravě půdy 
pro dosažení cílů stanovených na rok 
2050 je zapotřebí ambicióznějších pře-
chodných cílů, např. zvýšení cíle pro 
snížení emisí do roku 2020 na 25 % 
a snaha o 40% snížení do roku 2030.

Ve stanovisku se rovněž doporu-
čuje, aby Komise předložila „kom-
plexní nový soubor opatření s cílem 
vytvořit pobídky pro další potřebné 
rozsáhlé investice“. Mimoto vyzývá 
k  tomu, aby byla „plně zapojena 
občanská společnost prostřednic-
tvím strukturovaného a stálého dia-
logu o konkrétních strategických plá-
nech“.

To je nezbytné, neboť přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství „bude 
vyžadovat radikální změnu postoje 
veřejnosti směrem k jednoduššímu 
životnímu stylu s nízkými emisemi 
uhlíku, která politikům dodá jistotu 
při přijímání potřebných rozhodnutí,“ 
zdůraznil pan Adams. „Udržitelnost 
hospodářství si zkrátka žádá revoluci 
v očekávání lidí a v jejich hodnotách.“

„Naše globální instituce jsou stále 
ještě v plenkách a nejsou schopny nést 
břímě budoucnosti,“ uvedl na závěr. 
„Doufám, že se EU bude i nadále sna-
žit hledat cestu kupředu.“ ●

do strategie Evropa 2020. „Evropa 
účinně využívající zdroje je ústřed-
ním prvkem udržitelné rozvojové 
strategie, nemá ji však nahradit,“ 
vysvětluje pan Ribbe, jenž je ředite-
lem odboru pro politiku ochrany pří-
rody Nadace evropského přírodního 
dědictví (EuroNatur).

Ve snaze dokázat zásadní nutnost 
nápravy pan Ribbe poznamenal, že 
„negativní důsledky neudržitelného 
hospodaření plně pocítí a ponesou 
teprve budoucí generace.

Vyvstává tak úloha a  otázka, 
jak vybudovat smysl pro kolek-
tivní odpovědnost dnešní populace 
vůči budoucím generacím,“ uvedl. 
„Musíme se přestat zaměřovat pouze 
na HDP a dávno jsme měli zahá-
jit fundamentální veřejnou diskusi 
o pojmu růstu.

Zásadní význam zde má zapojení 
občanské společnosti a hospodářství 
do tohoto procesu, a to už od začátku 
a dostatečným způsobem,“ uzavřel 
pan Ribbe. ●
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Mladé podniky na druhé koleji

Zelené investice by teoreticky měly 
napomáhat při vytváření nových podni-
katelských příležitostí a pracovních míst 
v řadě odvětví. Ale dynamika evropské 
ekonomiky a evropský rizikový kapitál 
jsou podle Dimitrise Tsigose, předsedy 
Evropské konfederace mladých podni-
katelů, i nadále naprosto nepřiměřené.

„Klíčový problém nastává, když 
mají kapitál a výzkum a vývoj vytvářet 
nové produkty a služby, které vyžadují 
rizikové fi nancování,“ řekl pan Tsigos 
a dodal, že evropský jednotný trh ještě 
nedosáhl reálné ekonomiky. „Rizikové 
fi nancování nových podniků v Evropě 
je v porovnání s USA hrozné,“ pokra-
čoval.

V Evropě jsou krátkodobé trendy, 
pokud jde o investice, zaměstnanost, 

nezaměstnanost, HDP na obyvatele 
a produktivitu práce, stále bezútěšné. 
Téměř jedna třetina evropských obyva-
tel ve věku 25 až 64 let stále nemá žád-
nou formální kvalifi kaci.

Vzhledem k takovým podmínkám je 
vytváření a hledání příležitostí pro pod-
niky skutečně obtížné. Navzdory pesi-
mistickému výhledu pan Tsigos věří, že 
současná fi nanční krize může Evropě 
pomoci oživit inovace na skutečném 
trhu u iniciativních malých a středních 
podniků.

Přesto musí mladí evropští podni-
katelé zápasit s tím, aby na nestálé trhy 
mohli nové a zelenější podniky přivádět. 
Banky stále nepůjčují. A není záruka, že 
se najdou kupující pro neověřené pro-
dukty – obzvláště pokud jste mladý –, 

tvrdí Codrin Paveliuc-Olariu, před-
seda organizace Mladí profesionálové 
a místní rozvoj (Young Professionals 
in Local Development, YPLD). Cílem 
YPLD je posílit místní komunity, aby 
mohly růst rychleji a lépe.

„Mladí profesionálové jsou ve světě 
považováni za druhořadé občany. Přes-
tože jsou vysoce kvalifi kovaní, nezají-
mají se osoby zodpovědné za rozhodo-
vání o jejich názor a nebo jej neberou 
v úvahu,“ řekl pan Paveliuc-Olariu.

Podle něj se následkem toho mladí 
profesionálové zaměřují více na pod-
niky, které se zabývají službami. 
„Úskalí, která musí překonávat mladí 
profesionálové, a také překážky vze-
stupné pracovní mobilitě, jsou zkrátka 
příliš obtížné na to, aby mohli tito mladí 
profesionálové zakládat inovativní pod-
niky,“ vysvětlil pan Paveliuc-Olariu.

EHSV zastává názor, že vytváření 
podmínek pro to, aby mohly podniky 
prosperovat v  přechodném období 
směřujícím k zelenější ekonomice, je 
klíčovým bodem pro udržitelný rozvoj. 
Výbor požaduje po všech politicích na 
všech úrovních správy, aby tento pře-
chod podporovali.

To však vyžaduje politická opatření, 
fi nanční nástroje a státní výdaje a inves-
tice. Také je potřeba zapojit podnikavé 
jedince, jakými jsou Dimitris Tsigos 
a Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Ekologičtější hospodářství, 
lepší pracovní místa

uvedl, že tento plán je programem 
pro lepší životní prostředí, udržitel-
nější životní styl a budoucí růst. EHSV 
však vyjádřil vůči tomuto plánu jisté 
výhrady, neboť se domnívá, že je příliš 
vágní. Ve stanovisku EHSV k tématu 
Evropa účinněji využívající zdroje 
se uvádí, že účinné využívání zdrojů 
by mělo být samostatnou politikou, 
a nemělo by tedy být součástí strate-
gie Evropa 2020.

Vyhlídka tvorby nových pracov-
ních míst, nových podniků a dalšího 
růstu bez poškozování životního pro-
středí je nicméně přitažlivá pro evrop-
ské odbory i tvůrce politik. Konfede-
race EKOS uvedla, že cíle týkající se 

Podnět k zamyšlení 
v otázce udržitelnosti

Vzhledem k rostoucí světové popu-
laci a omezenějším zásobám potra-
vin mohou evropští spotřebitelé 
a podniky hrát zásadní úlohu při 
zajišťování udržitelnosti potravi-
nového řetězce, myslí si evropský 
komisař pro zdraví a  spotřebitel-
skou politiku John Dalli.

Celosvětové potravinové krize 
uplynulých let a nepřijatelný fakt, 
že na světě hladoví více než miliarda 
lidí, se postaraly o to, že zabezpečení 
potravin bude na předním místě 
programu konference Rio+20.

„Hospodářská krize, rostoucí 
globalizace, změna klimatu, ros-
toucí ceny komodit a  nedostatek 
komodit mají spolu se sociálněde-
mografi ckými změnami významný 
dopad na potravinový řetězec na 
každé úrovni,“ vysvětlil pan Dalli.

Ovšem skutečnost, že nyní je 
třeba nasytit 7  miliard krků a  že 
zemědělské přebytky jsou již něko-
lik let na sestupu, neznamená, 
že Evropané musí jíst méně, aby 
ostatní mohli jíst více. Evropané 
mohou velmi výrazně přispět napří-
klad tím, že budou méně plýtvat.

„(Potravinový odpad a  balení 
potravin) jsou dva velmi důležité 
aspekty v širších souvislostech účin-
nosti zdrojů, fi nanční krize, celo-
světového zabezpečování potravin 
a boje proti hladu,“ řekl pan Dalli.

Podle nedávné studie EU lze 
z  odhadovaných 89 milionů tun 
potravinového odpadu každoročně 
vyprodukovaného v Evropě zame-
zit více než 60 %, pokud budou spo-
třebitelé lépe plánovat své nákupy, 
maloobchody budou účinněji spra-
vovat své zásoby a  budou vyu-
žity zbytky z restaurací. Ke snížení 

tohoto nepřijatelně vysokého množ-
ství potravinového odpadu je třeba 
rozšířit stávající roztříštěné kam-
paně ke zvýšení povědomí, pozna-
menal pan Dalli. Je zapotřebí infor-
mačních nástrojů, logistického zlep-
šení a programů na přerozdělování 
potravin, jakými jsou například 
potravinové banky.

„Minimalizace potravinového 
odpadu je náročný úkol, jenž vyža-
duje plné nasazení a  spolupráci 
všech subjektů v rámci potravino-
vého řetězce a veřejných orgánů, 
aby se snížil environmentální, eko-
nomický a etický dopad,“ zdůraz-
nil komisař.

Z obecnějšího pohledu je EHSV 
odhodlán podporovat myšlenku 
celosvětového zabezpečení potra-
vin, důkazem čehož je několik jeho 
iniciativ, včetně nedávné konfe-
rence Potraviny pro všechny – na 
cestě k celosvětové dohodě.

Předseda EHSV Staff an Nilsson 
ve svých závěrech poukázal na léta 
nedostatečných investic do země-
dělského sektoru v  rozvojovém 
světě a na jeho zanedbávání jako 
na jeden z nejdůležitějších důvodů 
tlaku na celosvětové zásoby potra-
vin. Náprava tohoto stavu vyža-
duje větší investice do zemědělství 
a zemědělského výzkumu a inovací 
a také účinnější tržní a environmen-
tální politiky, tvrdí pan Nilsson.

„(Musíme) uznat, že zabezpečení 
potravin je celosvětový problém a že 
je třeba zapojit všechny zaintereso-
vané strany, zejména je nutné, aby 
více přispívali zemědělci, spotřebi-
telé, soukromý sektor, pracovníci 
a nevládní organizace,“ naléhal pan 
Nilsson. ●

Smyslem přechodu k ekologičtějšímu 
hospodářství je vytvořit důstojné pra-
covní podmínky a vysoce kvalitní pra-
covní místa. Avšak vzhledem k celo-
světové recesi nelze nic zaručit.

Evropské odborové organi-
zace uvítaly prohlášení ze summitu 
v Cancúnu, jenž se konal v roce 2010 
s cílem zajistit „spravedlivý přechod“ 
k  nízkouhlíkovému hospodářství. 
Evropská konfederace odborových 
svazů (EKOS) však ostře zkritizovala 
energetický plán Evropské komise 
do roku 2050 za to, že se nezabývá 
tím, jak budou během tohoto pře-
chodu zachována a rozvinuta pra-
covní místa.

„Soudržná energetická politika 
EU je základní podmínkou pro pře-
chod ke společnosti s nízkými emi-
semi CO

2
, jež bude udržitelná jak ze 

sociálního, tak z environmentálního 
hlediska, prostřednictvím demokra-
ticky kontrolovaných regulačních 
orgánů, které zajistí dostupné ceny 
pro všechny a zabezpečení dodávek, 
a prostřednictvím sociálního dialogu,“ 
uvedla pro EHSV info tisková mluvčí 
EKOS Emanuela Bonacina.

Energetický plán do roku 2050 je 
součástí stěžejní iniciativy v oblasti 
účinného využívání zdrojů strategie 
Evropa 2020. Evropský komisař pro 
životní prostředí pan Janez Potočnik 

změny klimatu a  snižování emisí 
uhlíku však nemohou být odsunuty 
do pozadí, a upozornila na to, že hos-
podářská krize oslabuje politickou 
vůli a zpochybňuje ekologické poli-
tiky. Domnívá se, že pro zajištění pře-
chodu jsou potřebné investice.

Podle zprávy zveřejněné počátkem 
tohoto roku Mezinárodní organizací 
práce (MOP) vytvářejí zelené inves-
tice více pracovních míst z krátkodo-
bého a střednědobého hlediska. V této 
zprávě MOP se též uvádí, že je doká-
záno, že tyto investice vytvářejí krát-

kodobé příležitosti. Tyto příležitosti 
dále vedou k vyšší dlouhodobé úrovni 
zaměstnanosti, pokračuje zpráva.

Paní Judith Kirton-Darling, tajem-
nice konfederace EKOS, na závěr 
uvedla, že „ekologičtější hospodář-
ství se bude zakládat na výzkumných 
a inovačních kapacitách v zelených 
technologiích, které by měly prostřed-
nictvím veřejných politik, nařízení 
a sociálního dialogu přispět k vytvá-
ření kvalitních pracovních míst a soci-
álního pokroku“. ●
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Summit Euromed 2011 v Istanbulu – 
příležitost k vyhodnocení dosavadního vývoje 
a k realistickému a optimistickému pohledu 
do budoucnosti

10. kulatý stůl občanské 
společnosti EU-Čína: 
„Čas na prohloubení 
našeho partnerství“

Již podesáté se u kulatého stolu sešli 
zástupci občanské společnosti z Číny 
a  Evropské unie, aby si vyměnili 
názory a osvědčené postupy k otáz-
kám společného zájmu. Setkání, 
které hostil Evropský hospodář-
ský a sociální výbor v Mnichově ve 
dnech 1. a 2. prosince 2011, se věno-
valo dvěma hlavním tématům: jed-
nak udržitelnému rozvoji měst a stár-
nutí obyvatelstva, jednak sociálnímu 
zabezpečení.

Pokud se týká sociální ochrany, 
pan Staff an Nilsson, předseda EHSV 
a vedoucí delegace EU, vyjádřil svou 
radost nad tím, že „v rámci setkání 
G20 na nejvyšší úrovni vydaly B20 
(podnikatelské organizace zemí G20) 
a L20 (odborové organizace zemí G20) 
poprvé společné prohlášení o zaměst-
nanosti, sociální ochraně, základních 
zásadách a právech při práci a o mno-
hostranné koherenci“.

V souvislosti s  demografickými 
otázkami paní Barbara Stamm, před-
sedkyně bavorského parlamentu, 
vyzvala posluchače k tomu, aby nízkou 
míru porodnosti a stále vyšší naději 
dožití považovali nikoli za břemeno, 
ale za příležitost k posílení mezigene-
rační solidarity. Podle Ursuly Männle-
ové, předsedkyně výboru pro evropské 
záležitosti bavorského parlamentu, je 
třeba se těmto dvěma tématům věno-
vat na celostátní úrovni, v souladu se 
zásadou subsidiarity.

Pokud jde o  udržitelná města, 
předseda EHSV posluchačům při-
pomněl, že příští schůzka EU a Číny 
na nejvyšší úrovni zahájí partnerství 
pro udržitelnou urbanizaci. Úko-
lem občanské společnosti bude pro-
sadit svůj hlas v otázkách, jež zazněly 
u příležitosti tohoto kulatého stolu, 
řekl Staff an Nilsson. (mvd) ●

Stěžejní rok pro evropsko-středomoř-
skou oblast byl ve dnech 16.–18. lis-
topadu završen nejdůležitější udá-
lostí pro organizace občanské společ-
nosti v tomto regionu. Letošní výroční 
summit hospodářských a sociálních 
rad a  obdobných institucí ze zemí 
Euromed byl prvním větším setká-
ním všech částí občanské společnosti 
v  této oblasti od vypuknutí revolty 
v arabských zemích. Delegace EHSV 
vedená předsedou panem Staff anem 
Nilssonem se vydala do Istanbulu, aby 
tam uspořádala summit ve spolupráci 
s partnery EHSV – Tureckým svazem 
komor a komoditních burz a tureckou 
delegací smíšeného poradního výboru 
EU-Turecko. Obsáhlá diskuse, jež na 
tomto summitu proběhla, pomůže 

jících v tomto regionu a socioprofes-
ními organizacemi, kterým i nadále 
náleží klíčová úloha v hospodářském 
a politickém rozvoji jejich zemí.

Jak se dalo v  roce, který většina 
komentátorů označila za historický 
pro evropsko-středomořskou oblast, 
předpokládat, byla očekávání účast-
níků hmatatelná, neboť summit se 
zabýval dvěma ústředními tématy 
– Politická reakce na nové podmínky 
v regionu, kde se diskuse soustředila 
na nastínění budoucí politiky v tomto 
regionu, a Současná a budoucí úloha 
občanské společnosti v  nové Unii 
pro Středomoří, což je téma, které je 
jádrem činnosti EHSV a nabylo zásad-
ního významu v očích všech tvůrců 
politik v zemích Euromed.

Diskusi obohatily příspěvky 
významných řečníků, např. evrop-
ského komisaře pana Štefana Füleho 
a tureckého ministra pro rozvoj pana 
Cevdeta Yılmaze, kteří spolu s účast-
níky v  hrubých obrysech načrtli 
budoucí priority tohoto regionu. 
Patří k nim např. posílení demokra-
cie a základních lidských a sociálních 
práv, regionální hospodářská integ-
race a sociální rozvoj. Existuje zde tedy 
bezpochyby mnoho výzev, převládá 
však optimistický pocit, že občanská 
společnost může v nadcházejícím roce 
podstatně zlepšit situaci. (gh) ●

Práva obětí v EU

Jsou dostatečně chráněny oběti trestných činů spáchaných 
v zahraničí? EHSV chce, aby bylo zajištěno, že oběti trest-
ných činů získají uvnitř celé EU minimální míru nediskri-
minujících práv, bez ohledu na jejich státní příslušnost či 
zemi pobytu. Stanovisko EHSV k tématu práv obětí, které 
vypracovala paní Walker Shaw (skupina Zaměstnanci, Spo-
jené království), reaguje na návrhy Evropské komise, jejichž 
cílem je posílit stávající vnitrostátní opatření. Tímto legis-
lativním balíčkem EU přispěje k tomu, aby se potřeby obětí 
trestných činů staly vedle dopadení a potrestání pachatelů 
ústřední částí soudních systémů.

EHSV se rovněž zasazuje o posílení role oběti a práv 
a uznání rodiny či zástupce oběti. EHSV se domnívá, že 
namísto rozeznávání určitých „zranitelných obětí“, a tedy 
potenciálního vytváření hierarchie obětí, by Komise měla 
navrhnout, aby všechny oběti trestného činu měly přístup 
ke zvláštním podpůrným opatřením. (ail) ●

Tachografy prokázaly svou hodnotu, ale mohou 
být dále zlepšeny

Ačkoli tachografy měřící dobu řízení již dlouho přispívají 
ke zvýšení silniční bezpečnosti, zlepšení pracovních podmí-
nek a zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže pro 
dopravní společnosti v celé Evropě, EHSV zastává názor, 
že mohou být dále zlepšeny. Ve stanovisku, které připravil 
Jan Simons (skupina Zaměstnavatelé, Nizozemsko), Výbor 
navrhuje, že by měla být lépe využita dálková komunikace 
z tachografu pro kontrolní účely, což zmírní nepříjemnosti 
spojené se silničními kontrolami.

EHSV rovněž vyzval k dalšímu výzkumu možností komu-
nikace prostřednictvím evropského satelitu, jež by výhle-
dově mohly poskytovat levnější, snáze použitelné a spoleh-
livější záznamy.

Výbor kromě toho navrhl instalaci senzorů váhy, jež jsou 
schopny signalizovat přetížení. Navrhl rovněž, že by digitální 
záznamové zařízení mohlo zaznamenávat polohu vozidla na 
začátku a na konci cesty. To by členským státům pomohlo 
kontrolovat kabotáž do té doby, než bude plně liberalizo-
vána. (mb) ●

Revidovaná obchodní politika – užitečný nástroj 
k naplnění cílů strategie EU 2020

V odpovědi na žádost Evropské komise o konzultaci sta-
novisko REX/331 (zpravodajka: Evelyne Pichenot, skupina 
Různé zájmy, Francie) poznamenává, že návrh revidované 
obchodní politiky nabízí užitečné poznatky týkající se prio-
rit obchodu v souladu se strategií Evropa 2020. Zejména se 
snaží zajistit, aby obchod coby vnější složka strategie Evropa 
2020 přispěl k udržitelnému růstu a udržitelnosti sociálně 
tržního hospodářství.

Stanovisko však rovněž vyzývá k tomu, aby se větší pozor-
nost věnovala rozvojové spolupráci, celosvětové solidaritě 

a diskusi o rozvojových cílech tisíciletí, přičemž je třeba 
zohlednit vůdčí úlohu EU v rámci celosvětového ekologic-
kého hospodářství.

EHSV zdůrazňuje rostoucí úlohu občanské společnosti 
při provádění a monitorování obchodních dohod, zejména 
pokud jde o otázky udržitelného rozvoje, a jako příklad uvádí 
nedávnou dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou. Ve stej-
ném duchu stanovisko navrhuje, že by Výbor mohl půso-
bit jako prostředník pro spolupráci s občanskou společností 
v každé partnerské zemi, aby tak posílil důvěru na všech stra-
nách. (mvd) 

Vyhodnocení prvního evropského semestru 
ukázalo potřebu podstatnějších závazků vlád 
členských států

Stanovisko EUR/200 (zpravodaj: Michael Smyth, skupina 
Různé zájmy, Spojené království) hodnotí první evropský 
semestr, novou metodu správy zaměřenou na zlepšování 
koordinace hospodářských politik mezi EU a členskými 
státy. Znepokojivá je především skutečnost, že závazky sta-
novené členskými státy v jejich národních programech refo-
rem nedostačují k dosažení cílů strategie Evropa 2020, jak 
ukazuje roční analýza růstu 2012. Joost van Iersel, předseda 
řídícího výboru pro strategii Evropa 2020, představil stano-
visko na plenárním zasedání a uvedl, že úspěch této strate-
gie závisí především na členských státech, které musí realizo-
vat svá prohlášení a záměry v domácích podmínkách. Vzhle-
dem k tomu, že většina reforem musí být prováděna na státní 
úrovni, má zásadní význam, aby organizovaná občanská spo-
lečnost sledovala počínání vlád členských států. Jednomy-
slně přijaté stanovisko EHSV rovněž zdůrazňuje významnou 
úlohu vzdělání jako jediné cesty k inovaci, technologickému 
pokroku a podnikavosti. (mvd) ●

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE

mimo jiné utvářet politiku EU v prů-
běhu roku 2012 tak, aby byla orien-
tována na občanskou společnost 
v zemích evropsko-středomořského 
partnerství.

Tak jako v předešlých letech se 
na tomto summitu i tentokrát sešli 
zástupci hospodářských a  sociál-
ních rad, organizací zaměstnavatelů 
a odborových svazů a jiných hospo-
dářských a sociálních zájmových sku-
pin z tohoto regionu, byla mezi nimi 
ovšem řada nových tváří. Summitu 
se poprvé zúčastnili i četní předsta-
vitelé nevládních organizací, kteří 
byli přizváni s  cílem posílit vazby 
mezi novým a dynamickým sekto-
rem nevládních organizací vznika-

Zleva doprava: Dimitris Dimitriadis, předseda monitorovacího výboru pro Euromed, 
Staff an Nilsson, předseda EHSV, Cevdet Yilmaz, turecký ministr pro rozvoj, Rifat Hisarciklioğlu, 
předseda Turecké unie obchodních komor a burz (TOBB)
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Šesté setkání Evropského 
fóra o integraci

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2011 se 
více než 90 zástupců evropských 
a  národních organizací zabývají-
cích se integrací přistěhovalců sešlo 
v budově Výboru na šestém setkání 
Evropského fóra o  integraci, které 
dvakrát ročně společně pořádají 
Komise a  EHSV. Tohoto jednání 
se také zúčastnili zástupci přísluš-
ných ministerstev jednotlivých států 
a  21 členů stálé studijní skupiny 
EHSV Imigrace a integrace (IMI).

Zvláštností tohoto fóra je, že komi-
sař a další významné osobnosti neod-
cházejí po ukončení svých proslovů, 
ale zapojují se do dialogu s účastníky 
(často se samotnými přistěhovalci) 
a naslouchají jejich názorům a oba-

vám. Účastníci také oceňují toto 
fórum jako prostor pro vytváření 
sítí a výměnu myšlenek na evropské 
úrovni: místo, kde se mohou setkat 
Afghánec ze Slovenska, Filipínec 
z Řecka a Senegalec z Irska, aby zde 
diskutovali o svých společných pro-
blémech.

Původní téma tohoto setkání 
–  Úloha zemí původu v  procesu 
integrace – přimělo účastníky k tomu, 
aby se zabývali integrací z „vnějšího“ 
úhlu pohledu. Během jednání u kula-
tého stolu účastníci analyzovali příle-
žitosti a výzvy integračních opatření 
prováděných před odjezdem přistě-
hovalců včetně přípravných kurzů 
a informací pro potenciální přistěho-

valce, zabývali se tím, jak mohou při-
stěhovalecké komunity působit jako 
most pro rozvojové země, a diskuto-
vali o výhodách a úskalích cirkulační 
migrace. Tyto otázky jsou součástí 
nové evropské agendy pro integraci 
(přijaté v červenci 2011), jež otevírá 
cestu novému rozvoji v této oblasti 
politiky. Stanovisko EHSV k  této 
agendě, které vypracovala skupina 
IMI, bude přijato na počátku jara 
příštího roku.

Příští setkání fóra se uskuteční 
v květnu 2012 a jeho hlavním téma-
tem budou hospodářské aspekty inte-
grace přistěhovalců. (bw) ●

VE STRUČNOSTI

Laure Batut odměněna francouzským Řádem čestné legie

Dne 14. listopadu se paní Laure Batut (Francie), členka EHSV od února 2004, 
stala rytířem Čestné legie. Ocenění za výrazné zásluhy ve službách francouz-
ského národa jí v Paříži předal pan Michel Charasse, bývalý ministr a senátor, 
člen francouzské Ústavní rady. Paní Batut, zástupkyně Všeobecné konfederace 
práce a Dělnické síly (CGT-FO) v EHSV, je současně kvestorkou a členkou sku-
piny Zaměstnanci (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse o hospodářských inovacích

Letošního kola každoroční konference s názvem Dny ekonomiky (Journées de 
l’Economie), které proběhlo v Lyonu ve dnech 9.–11. listopadu, se zúčastnilo na 
2 000 osobností světa politiky, ekonomiky a obchodu, mezi nimiž nechyběl Lau-
rence Parisot, předseda MEDEF, či François Baroin, francouzský ministr hos-
podářství, fi nancí a průmyslu. Předseda skupiny Zaměstnavatelé EHSV, Henri 
Malosse, vystoupil s příspěvkem o vztazích mezi velkými a malými podniky. 
Zdůraznil, že „se musíme posunout od subdodavatelských vztahů a závislosti 
k důvěře a partnerství, zejména v kontextu klastrů, jež mohou podpořit ino-
vace, výzkum a vývoj. Musíme budovat evropský model „ekosystémů“, které 
nám umožní zvýšit konkurenceschopnost a zachovat velkou většinu pracov-
ních míst v Evropě.“ (mm) ●

Brzy v EHSV
EHSV a výzkumné centrum Notre Europe pořádají konferenci pro rozhodující činitele 
a zástupce občanské společnosti na podporu společné energetické politiky

Stanovisko z vlastní iniciativy k tématu Zapojení občanské společnosti do vytvoření budoucího evropského energetického 
společenství, které připravuje pan Pierre-Jean Coulon (skupina Zaměstnanci, Francie) a které EHSV projedná na svém 
plenárním zasedání v lednu 2012, nabízí konkrétní představu o tom, jak by měla vypadat integrovanější a solidárnější 
evropská energetická politika.

Prvním krokem tohoto nového vývoje bude 31. ledna 2012 konference pod názvem Evropská unie na cestě k evropskému 
energetickému společenství, kterou pořádají EHSV a výzkumné centrum Notre Europe s pomocí pana Jacquese Delorse. 
Tato konference se bude zabývat velkými výzvami energetické politiky EU, tj. dotvořením vnitřního trhu, zabezpečová-
ním dodávek energie a přechodem na bezuhlíkové energetické systémy do roku 2050.

Vysocí političtí představitelé a zástupci občanské společnosti budou za přítomnosti pana Jacquese Delorse, iniciátora 
projektu evropského energetického společenství, hovořit o operačních fázích dosahování skutečné energetické integrace 
na úrovni EU. Jde o to koordinovat lépe činnost členských států, Evropské unie a provozovatelů a zohlednit vysoká oče-
kávání evropských občanů v oblasti energetiky, obzvláště co se týče silnější ochrany před přerušením dodávek, kontro-
lovaných a dostupných cen energie a větší solidarity. (ac) ●

Komisařka Cecilia Malmström, moderátor prof. Fargues, zpravodajové kulatého stolu A. Xuseyn, T. Baghajati a J. Bains

Laure Batut, členka EHSV

Henri Malosse, EESC member
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