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EHSV info — Červenec 2011/6 – zvláštní vydání

Rozhovor s panem Jerzym Buzkem, předsedou Evropského parlamentu

EHSV info: S jakým poselstvím se obrátíte na zástupce občanské 
společnosti z celé Evropy? Bude i nadále posilována spolupráce mezi 
poslanci Evropského parlamentu a zástupci občanské společnosti?

Jerzy Buzek: Chtěl bych znovu zdůraznit úlohu, kterou hraje organizovaná občanská spo-

lečnost v demokracii. Hovořil jsem o tom mimo jiné na zahájení Agory v lednu letošního 

roku a několikrát jsem se o tom zmínil v kritických proslovech na adresu režimů v severní 

Africe či v Bělorusku. Opakovaně jsem při tom zdůrazňoval, že je nutné zintenzivnit 

podporu organizací občanské společnosti. Tento požadavek se odrazil v řadě usnesení 

Evropského parlamentu. V Evropské unii totiž víme, že demokracie bez občanské spo-

lečnosti není možná.

Právě vy, členové EHSV, zastupujete občanskou společnost a hájíte zájmy, 
jež jsou důležité ze společenského hlediska. Napomáháte k dosažení sku-
tečného dialogu mezi EU a jejími občany a šíříte informace o EU ve vašich 
zemích, bez nichž by nebylo ochoty k hlubší integraci. Evropský parlament vás 
potřebuje. Tato spolupráce musí pokračovat pro dobro občanů EU. Z našich 
společných zkušeností budou těžit země, jež se nyní vydávají nebo se někdy 
v budoucnu vydají na cestu demokratických reforem. A to je naším velkým 
úspěchem.

EHSV info: Co očekáváte od polského předsednictví Rady EU?

Jerzy Buzek: Často opakuji, že EU počítá s tím, že Polsko do Evropy vnese novou kva-

litu a dodá jí inspiraci svou podnikavostí, otevřeností a svým entuziasmem. Jedná se 

o poznávací znaky Polska. Našim přáním je, aby se Evropa stala nejkonkurenceschop-

nějším hospodářstvím na světě. Proto mám radost z cílů, jež si Polsko stanovilo na dobu 

předsednictví, tj. efektivní a solidární rozpočet, posílení vnitřního trhu a lepší využití 

potenciálu lidského kapitálu.

Vítám angažovanost Polska v politice sousedství, včetně Východního part-
nerství a jižního sousedství, díky nimž se naše hodnoty a poselství dostávají 
za hranice EU. 

Coby předseda Evropského parlamentu počítám s jeho dobrou spoluprací 
s vládou Polské republiky, jelikož od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
rozhodujeme spolu s Radou Evropské unie o většině právních předpisů. Dou-
fám také, že Polsko bude úspěšně slaďovat zájmy členských států, což je úkol 
nesnadný, obzvláště během krize. Problémů je dost, ale Polsko nejednou 
dokázalo, že je efektivním a solidárním členem EU s obrovským potenciá-
lem. (mb) 
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Úsilí o rozpočtovou rovnováhu

Polsko je pro konkurenceschopnou, bezpečnou a otevřenou Evropu

Vážení čtenáři,

míra nezaměstnanosti mládeže ve Španělsku v současné 

době přesahuje 44 % (podle údajů Eurostatu). To je sku-

tečně neblahé číslo, a neutěší nás ani statistiky jiných člen-

ských států EU. Ve více než polovině členských států EU je 

tato míra vyšší než 20 %. Ve všech členských státech, u nichž jsou k dispozici údaje, je 

míra nezaměstnanosti mládeže trvale vyšší než celková míra nezaměstnanosti. 

Nezaměstnaní mladí lidé představují žalostně promarněný potenciál, což 
nejen narušuje hospodářský růst, ale bude mít závažný dopad na sociální 
soudržnost v budoucnosti. Nezaměstnanost je kromě toho společenský 
problém, který má enormní individuální náklady. Podle Dannyho Dorlinga, 
profesora socioekonomické geografie na Univerzitě v  Sheffieldu, je 
nezaměstnanost pro mladé lidi extrémně škodlivá – zanechává na nich šrámy 
a může mít dlouhodobé důsledky: vyšší nebezpečí budoucí nezaměstnanosti, 
nižší výdělky v průběhu celého života a mnohé další. 

EHSV v poslední době pořádal řadu akcí, zejména ve Španělsku a na 
Maltě (můžete si o nich přečíst v tomto vydání), jejichž cílem bylo postavit 
se tomuto problému čelem. Došli jsme k závěru, že neexistuje jedno jediné 
zázračné řešení této obtížné situace, ale že je třeba přijmout opatření v několika 
oblastech zároveň. 

Za prvé musíme povzbudit hospodářský růst, který vytváří pracovní místa. 
Pokud poroste ekonomika, zlepší se také vyhlídky mladých lidí na zaměstnání. 
Za druhé se musíme vypořádat s problémem předčasného ukončování školní 
docházky a nastolit rovnováhu mezi vzdělávacími systémy a potřebami trhů 
práce. Velký význam má v tomto ohledu také neformální vzdělávání. Za třetí 
je třeba přehodnotit regulační rámec našich trhů práce v duchu fl exikurity. 
Musíme mladým lidem poskytnout jasné vyhlídky, pokud jde o přeměnu jejich 
dočasných či zkrácených úvazků – po určité době a za přesně stanovených 
podmínek – na pracovní smlouvy na plný úvazek a na dobu neurčitou. Mladí 
lidé musí mít jasnou perspektivu dosažení větší stability. 

V neposlední řadě se musíme zabývat službami zaměstnanosti. Včasný 
zásah při ohrožení zaměstnání mladých lidí je zásadní a stejně významné je 
dotovat zaměstnanost zranitelných skupin, které by měly obtíže s přístupem 
na běžný trh práce, zejména mladých lidí s nulovou či velmi nízkou kvalifi kací. 
Dobrým příkladem takového opatření je „záruka pro mladé“, o které hovoří 
iniciativa Mládež v pohybu. Ta vede členské státy k tomu, aby mladým lidem 
nabízely pracovní místa, další zvyšování kvalifi kace či pracovní zkušenost do 
šesti měsíců od ukončení školní docházky.

Anna Maria Darmanin
místopředsedkyně

Vážení čtenáři,
jako místopředseda EHSV, Evropan a Polák se 
velmi těším na vůbec první polské předsednictví 
Rady EU. 

Vítám polské rozhodnutí přijímat rozhodné 
kroky orientované na růst a nezaměřovat se pouze 

na splácení evropských dluhů, které přes veškerou svou důležitost samo 
o sobě nezajistí silný růst. Identifi kovali jsme skutečné příčiny krize a nyní 
je čas pohlédnout kupředu a formulovat rozumné strategie podporující 
růst, a tím zachovat další konkurenceschopnost Evropy. 

Upřímně doufám, že polské předsednictví dosáhne pokroku v řadě 
klíčových oblastí, jako je jednotný trh, který by po svém dokončení podpořil 
hospodářský růst. Ambiciózní rozpočet EU by rovněž zvýšil hospodářský 
potenciál Evropy a já očekávám, že polské předsednictví v nadcházejících 
rozpočtových jednáních o novém fi nančním výhledu na význam tohoto 
aspektu dostatečně upozorní. 

Před zahájením jednání dal EHSV jasně najevo svůj názor, že zásada 
„spravedlivého vyrovnání“ musí být zrušena. Je v protikladu s hodnotami, 
na nichž spočívá evropská integrace, zejména se solidaritou a vzájemnou 
prospěšností. EHSV podporuje zásadu vlastních zdrojů EU přímo 
navázaných na rozpočet EU, které nahradí příspěvky jednotlivých států. 
Způsob fi nancování rozpočtu EU je jasným ukazatelem pokroku evropské 
integrace. 

V posledních dvou letech Výbor vytrvale požadoval, aby byla občanská 
společnost významněji zapojena do provádění právních předpisů 
vycházejících z EU a do podpory hospodářské integrace v zemích, jež 
jsou součástí iniciativy Východního partnerství. Proto mne velmi těší, 
že Východní partnerství, které bylo poslední dobou možná do jisté míry 
přehlíženo, patří k prioritám agendy tohoto předsednictví. Nedávné 
události na jižním pobřeží Středozemního moře prokázaly, jak zásadní 
význam má stabilní sousedství, a  to nejen z hlediska obchodu nebo 
zabezpečení energie. 

V tomto kontextu by polská zkušenost mírumilovné revoluce proti 
komunistickému režimu v roce 1989 a následné úspěšné transformace 
mohla být využita k podpoře šíření demokracie v arabském světě. Jako 
v tehdejším Polsku, události v arabském světě nyní prokázaly zásadní roli 
občanské společnosti při vytváření Historie – s velkým „H“. Tento fakt 
mne těší a jsem pyšný na to, že organizovaná občanská společnost, kterou 
EHSV na úrovni EU zastupuje, je připravena a ochotna pomoci polskému 
předsednictví s dosažením jeho ambiciózních a velmi aktuálních cílů. 

Jacek Krawczyk
místopředseda

20. července 2011
Varšava, Polsko: konference 
věnovaná monitorování 
stanoviska EHSV Udržitelný 
rozvoj dopravní politiky 
EU a TEN-T, pořádaná 
ve spolupráci s polským 
ministerstvem infrastruktury 

13. září 2011,
EHSV, Brusel: setkání řídícího 
výboru EHSV pro strategii 
Evropa 2020 se zástupci 
národních HSR 

21.–22. září 2011
EHSV, Brusel: slavnostní 
udělování cen soutěže 
EESC Design Eleven 
a zahájení výstavy

V TOMTO VYDÁNÍ
Evropský rok dobrovolnictví: 
ocenění dobrovolnictví

Polské předsednictví: 
„Polsko se bude zasazovat 
o konkurenceschopnou, 
bezpečnou a otevřenou 
Evropu,“ říká polský státní 
tajemník pro evropské 
záležitosti

Polské předsednictví požádalo 
EHSV o vypracování čtyř 
průzkumných stanovisek

EHSV se zasazuje 
o nezaměstnané mladé lidi

Společný workshop EU a Ruska 
– posílení občanské společnosti 
ve snahách o udržitelnost

POZNAMENEJTE SI

2

3

4

5

6

Přezkum rozpočtu EU probíhá v období 

velké fi nanční nejistoty na celém kon-

tinentu. EHSV zveřejnil svá doporu-

čení ve stanovisku, které vypracovali 

pan Malosse (skupina Zaměstnavatelé, 

Francie) a pan Dantin (skupina Zaměst-

nanci, Francie). Kvůli hospodářské 

a fi nanční krizi a narůstajícím schod-

kům ve většině členských států panuje 

názor, že EU nemá rozpočtovou pod-

poru k realizaci své politické strategie 

či k plnění svých nových závazků vyplý-

vajících z Lisabonské smlouvy. Proto je 

Hlavním cílem, který si polské předsednictví stanovilo, je posílení hospodářského růstu a opě-

tovné získání důvěry veřejnosti. Evropa se poučila z krize a provedla reformu svého hospodář-

ského pilíře. Nyní musí přijmout rozhodná opatření ve prospěch růstu a budování konkuren-

ceschopného hospodářství. Pro tento účel se Polsko zaměří na rozšíření a prohloubení jednot-

ného evropského trhu, podporu investiční politiky a posílení intelektuálního kapitálu. Všechny 

tyto aktivity jsou obsaženy v první z priorit polského předsednictví pod názvem „Evropská 

integrace jako zdroj růstu“. Abychom mohli úspěšně uskutečnit naše záměry v této oblasti, 

k nimž patří také aktivní politika zaměstnanosti, budou pro nás mimořádně důležitá doporu-

čení, o něž jsme požádali Evropský hospodářský a sociální výbor.

Dalším aspektem, jímž se chceme zabývat, je „Bezpečná Evropa“. Sem spadá 
jak energetická bezpečnost, kterou Polsko v EU prosazuje již řadu let, tak zajišťo-
vání potravin a posílení bezpečnostní a obranné politiky EU. Naším cílem je posí-
lení postavení EU na mezinárodní scéně a budeme podporovat veškeré činnosti, 
jež vedou k jeho dosažení. 

Třetí a nejobsáhlejší hlavní prioritou polského předsednictví Rady EU je Evropa využívající své otevřenosti. Máme 
v úmyslu přivést do Evropské unie Chorvatsko a podporovat proces přistoupení dalších zemí. Budeme prohlubovat 
Východní partnerství a přispívat k tomu, aby se Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie 
dostaly do sféry vlivu EU. V rámci Východního partnerství budeme usilovat o uzavírání dohod o přidružení a o vytvá-
ření zón volného obchodu. V této souvislosti pro nás EHSV připravuje stanovisko k interakci mezi Východním part-
nerstvím a východním rozměrem politik EU.

Předsedat Radě EU neznamená jen plánovat budoucnost, ale především vhodným způsobem reagovat na aktuální 
dění. Z tohoto důvodu budeme bedlivě sledovat vývoj událostí u jižních sousedů EU a podporovat činnosti směřující 
k navázání nových vztahů EU s arabským světem. Jde nám rovněž o vypracování komplexní akční strategie ve pro-
spěch demokratizace a vytváření moderních státních struktur v zemích tohoto regionu.

Polské předsednictví zkrátka chce budovat hospodářsky silnou Evropu, což přinese pozitivní vyhlídky do budoucna 
a zlepšení všeobecné nálady v EU. Je zřejmé, že se to neobejde bez aktivního zapojení občanské společnosti, kterou na 
úrovni EU zastupuje Evropský hospodářský a sociální výbor.

Mikołaj Dowgielewicz, státní tajemník pro evropské záležitosti a hospodářskou politiku, polské ministerstvo zahraničních věcí.

potřebný inteligentní rozpočet, který 

EU poskytne prostředky odpovídající 

jejím ambicím, bez zvýšení daňového 

zatížení doléhajícího na občany a pod-

niky v celé Evropě. 

EHSV se domnívá, že je třeba 
přestat používat pojem „spraved-
livé vyrovnání“ (juste retour), neboť 
odporuje hodnotám solidarity 
a vzájemné prospěšnosti, na nichž 
se zakládá evropská integrace. 
Namísto toho musí být uplatňo-

vána zásada subsidiarity, podle níž 
by se záležitosti měly řešit na nej-
nižší nebo nejméně centralizované 
úrovni. EHSV podporuje návrh 
Evropské komise, aby byly využí-
vány vlastní zdroje, jež mohou být 
vytvořeny ex nihilo nebo nahradit 
státní daně. Vnitrostátní rozpočty 
a  evropský rozpočet by se měly 
vzájemně doplňovat, aby měla EU 
maximální prostor pro realizaci 
politických cílů.

Pro účinnost rozpočtu je zásadní 
soustředit se na získání podpory 
veřejnosti, kterou lze přesvěd-
čit zdůrazněním nákladů na nee-
xistenci společného evropského 
postupu. Z tohoto důvodu si EHSV 
stejně jako Evropský parlament 
přeje, aby byly provedeny a zve-
řejněny studie o těchto nákladech, 
které by ozřejmily duplicitu ve vni-
trostátních rozpočtech. Výbor by se 
do provádění těchto studií zapojil 
a poskytl by další propagační mate-
riál pro evropské občany. (ma) 
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PIN MEMORIAM

EHSV se vyjadřuje k summitu zemí G-20 
na téma Globální řešení nestability cen

Ministři zemědělství zemí skupiny G-20 

se ve dnech 22. a 23. června sešli v Paříži, 

aby hovořili o  trendech na globálních 

zemědělských trzích a o  souvisejících 

obchodních jednáních. Francie jakožto 

země, která v  současné době skupině 

G-20 předsedá, řadí zabezpečení potra-

vin mezi své  hlavní politické priority 

a požádala EHSV, aby poskytl podklady 

pro červnový summit. Otázky zabezpe-

čení potravin hrají důležitou roli v země-

dělských, obchodních i rozvojových poli-

tikách EU. 

S  cílem položit základ pro 
svůj postoj uspořádal EHSV dne 
23.  května konferenci s  názvem 
Potraviny pro všechny – na cestě 
k  celosvětové dohodě. V  Bruselu 

se sešli zástupci OSN, 
FAO, G-20 a EU i další 
účastníci a  projedná-
vali veškeré možné způ-
soby celosvětového boje 
proti zemědělské krizi. 
Konference se zúčast-
nili vrcholní politici 
a  odborníci a  zabý-
vali se doporučeními 
EU pro jednání minis-
trů zemědělství zemí 
skupiny G-20 ve dnech 

22. a 23. června. 

„Nemůžeme si dovolit další země-
dělskou krizi na globálních trzích. 
Nekontrolované spekulace mají 
ničivý dopad na rozvojové země, 
způsobují hlad a vrhají naše země-
dělce do chudoby. To musíme zasta-
vit a Evropská unie se zavázala, že 
tak učiní,“ prohlásil Staffan Nils-
son, předseda Evropského hospo-
dářského a sociálního výboru, který 
této konferenci předsedal.

Konkrétní návrhy, projed-
nané a schválené v Paříži ve dnech 
22.  a  23.  června v  návaznosti na 
návrhy, které EHSV předložil fran-
couzskému předsednictví, se týkají 

šesti oblastí: podpory udržitelného 
zemědělství, klíčové úlohy občanské 
společnosti, uznání práva na potra-
viny, potřeby soudržných politik, 
lepšího fungování zemědělských 
trhů a  ochrany nejzranitelnějších 
jedinců. 

EHSV dále důrazně plédoval za 
lepší koordinaci a spolupráci mezi-
národních organizací a, což je nej-
důležitější, za větší soudržnost opat-
ření, která tyto organizace přijímají. 
Zdůraznil rovněž nutnost usnad-
nit přístup k mezinárodní a evrop-
ské fi nanční podpoře zemědělcům, 
včetně drobných zemědělců, a zaru-
čit, že ženy budou mít rovnoprávný 
a neomezený přístup k výrobním 
zdrojům. (ail)

Závěry z  konference Potraviny 
pro všechny – na cestě k celosvětové 
dohodě jsou k dispozici na následu-
jící internetové stránce:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
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EU počítá s tím, že Polsko do 
Evropy vnese novou kvalitu

Společný workshop EU a Ruska

Dne 28. června se v Bruselu konal společný workshop EHSV 

a Občanské komory Ruska. Obě strany se setkaly počtvrté, avšak 

tentokrát se zaměřily především na vyhlídky pokroku směrem 

k zelenějším ekonomikám. Diskuse proběhla v souvislosti s kon-

ferencí OSN o udržitelném rozvoji, jež se bude konat příští rok 

v Riu. Ta poskytne skvělou příležitost k tomu, aby se ukázala 

míra shody občanských společností EU a Ruska.

Ještě před konáním konference OSN vysílají účastníci 
tohoto workshopu jasné poselství, že při přípravě národ-
ních politik je třeba brát více do úvahy ekologické otázky. 
Dále zdůraznili význam zapojení organizované občan-
ské společnosti do utváření těchto udržitelných politik 
v oblasti životního prostředí. Účastníci rovněž projednali 
další otázky zásadního významu, jako je např. migrace 
a úloha občanské společnosti v partnerství EU a Ruska 
pro modernizaci. 

Další informace a závěry workshopu naleznete na 
adrese:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neig-
hbours-and-russia (ti) ●

Návštěva poradního výboru Evropského 
hospodářského prostoru v Estonsku

Poradní výbor Evropského hospo-

dářského prostoru (PV EHP) uspořá-

dal na návrh svého předsednictva svou 

19. schůzi v estonském Tartu. Schůze se 

konala ve dnech 12. a 13. května 2011 

a její součástí byla návštěva rehabilitač-

ního centra estonské nadace Agrenska 

pro postižené děti a rodiny a také vědec-

kého parku v Tartu.

Na schůzi se projednávala 
Dohoda o  Evropském hospo-
dářském prostoru. Přítomni byli 
i pan Lars Erik Nordgaard, ředitel 
sekretariátu ESVO, a pan Per San-
derud, předseda Kontrolního úřadu 
ESVO. Na programu jednání bylo 

rovněž přistoupení Islandu k Evrop-
ské unii.

Členové PV EHP dále projedná-
vali usnesení k aktu o jednotném trhu 
a usnesení k pracovnímu dokumentu 
o správě ekonomických záležitostí 
v EU. Profesor Raul Eamets z univer-
zity v Tartu podal zevrubný přehled 
o hospodářské situaci a fi skální kázni 
a provedl analýzu opatření navrho-
vaných na pomoc eurozóně. 

Jak bylo zdůrazněno v  novém 
usnesení a  zprávě o  inovacích 
v  oblasti energetiky, je zapotřebí 
šířit znalosti o  energeticky účin-
ných technologiích a více tyto tech-
nologie využívat. Byla v nich rov-
něž uvedena výzva k větším inves-
ticím do výzkumu a vývoje. To se 
týká zvláště investic ze soukromého 
sektoru, neboť zde Evropa zaostává. 
Skutečnost, že v této oblasti nejsou 
činné žádné evropské podniky, je 
znepokojivá. 

Po skončení jednání navští-
vili účastníci rehabilitační cent-
rum estonské nadace Agrenska pro 
postižené děti a rodiny v Tammistu. 
Spolupředseda PV EHP pan Meelis 
Joost pohovořil o cílech a činnosti 
estonsko-švédské stálé spolupráce 
zahájené v roce 2003. Nejdůležitěj-
ším bodem návštěvy byla možnost 
prohlédnout si investici z  finanč-
ního mechanismu Norska a  EHP 
v podobě cvičné kuchyně, v níž se 
mladí postižení lidé učí vařit, obslu-
hovat, sestavovat jídelníček apod. 

Další cesta vedla do vědeckého 
parku v Tartu, kde se návštěvníkům 
dostalo informací o počtu a typech 
firem a  začínajících podniků, jež 
využívají zdejších služeb. Vědecký 
park v Tartu otevřel laboratoře, jež 
mohou fi rmám a začínajícím podni-
kům pomoci s vývojem jejich pro-
duktů. 
 
 ●

Plenární zasedání Evropského jaderného fóra

Na posledním plenárním zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF), které se konalo 

ve dnech 19.–20. května 2011 v Praze, byl novým předsedou pracovní skupiny ENEF 

pro transparentnost jmenován pan Richard Adams. V této funkci nahradil zesnulého 

předsedu sekce TEN pana Jánose Tótha, kterého velice postrádáme. 

ENEF je unikátní a zcela otevřenou platformou pro obsáhlou diskusi o otáz-
kách transparentnosti, jakož i o příležitostech a rizicích souvisejících s jader-
nou energií. V této souvislosti EHSV pořádá pravidelné konference s různými 
subjekty evropské občanské společnosti. V roce 2009 se konala konference 
na téma Názory evropské občanské společnosti na atomovou energii a v roce 
2010 byla tématem Jaderná energie: možnosti a rizika – názory občanské spo-
lečnosti a zúčastněných subjektů. 

Otázka budoucnosti energie s nízkým obsahem uhlíku se těší velkému zájmu 
ve všech členských státech a Výbor do budoucna plánuje dále zapojit zúčast-
něné strany do problematiky jaderné bezpečnosti (v listopadu 2011) a budoucí 
kombinované výroby nízkouhlíkové energie (v roce 2012). (ak) ●

Finanční vzdělávání a zodpovědné využívání 
fi nančních produktů (ECO/297)

V souvislosti s rostoucí složitostí a neprůhledností fi nančního systému je fi nanční vzdě-

lávání klíčové pro zodpovědné využívání fi nančních produktů.

Strategie a iniciativy, které vznikají z popudu Evropské komise a OECD za 
účelem řešení nedostatků fi nančního systému, musí být doprovázeny jasným 
závazkem fi nančního sektoru. Řádné uplatňování nových předpisů má kromě 
toho podpořit přístup k transparentním fi nančním produktům.

Finanční vzdělávání musí být pojímáno jako globální politika, která je sou-
částí celého životního cyklu, studijních plánů vzdělávacího systému a odborné 
přípravy a rekvalifi kace zaměstnanců. Dále by mělo podpořit fi nanční začle-
nění a zodpovědné spoření. (ctp) ●

Členové z Maďarska a Slovinska se setkali se sdělovacími prostředky ze svých zemí
Ve dnech 15. a 16. června se v prostorách EHSV konala dvě setkání se 

zástupci médií; na prvním se sešli členové EHSV a novináři z Maďar-

ska, druhého se zúčastnili členové EHSV a novináři ze Slovinska. 

Maďarští novináři pozvaní maďarskou členkou EHSV Kongou Jóo-

vou (skupina Různé zájmy) měli také možnost zúčastnit se plenár-

ního zasedání a získat informace o úloze Výboru a způsobu jeho práce. 

Místopředsedkyně Anna Maria Darmanin uspořádala 
oběd se zástupci tisku a využila této příležitosti k představení 
práce Výboru a k osobnímu setkání s novináři v rámci řady 
neformálních schůzek. Tyto schůzky paní místopředsedkyně 
pořádá s cílem pomoci členům a zástupcům tisku vytvořit si 
přímé vztahy a usnadnit výměnu názorů mezi nimi v nefor-
málním prostředí. (ail) ●

Opustil nás Zenonas Rokus Rudzikas

Zpráva o náhlé a předčasné smrti našeho váženého kolegy a pří-

tele Zenona Rudzikase ve věku 71 let námi hluboce otřásla. Byl to 

výjimečný člověk a jeho práce je stále živá v našich srdcích, mys-

lích i vědecké komunitě. Jeho mimořádný intelekt částečně pře-

krývalo a doplňovalo klidné a skromné vystupování. Byl aktiv-

ním litevským členem EHSV od roku 2006 a podstatným způso-

bem se podílel na práci Výboru, mimo jiné svým velmi oceňova-

ným působením v sekcích NAT, REX a TEN. 

Čas a úsilí, které věnoval EHSV, doplňoval velmi bohatý 
akademický život, jehož významnou etapou bylo předsed-

nictví litevské Akademie věd. Vynikal v přírodních vědách, byl uznávaným 
odborníkem v oblasti jaderné spektroskopie a jedním z nejvýraznějších litev-
ských teoretických fyziků. Jeho výzkum a objevy mu přinesly četná ocenění. 
Jménem tohoto oblíbeného člověka a vynikajícího teoretického fyzika pokřtili 
jeho kolegové planetku hlavního pásu 167960 Rudzikas. 

Profesor Zenonas Rudzikas byl nejen mimořádně nadaným a vysoce oce-
ňovaným vědcem, ale také skromným a přátelským člověkem a skutečným 
evropským občanem. Dokládá to skutečnost, že byl jedním z otců-zaklada-
telů litevské Národní hospodářské a sociální rady.

Jeho elán a intelektuální i lidské schopnosti budeme postrádat nejen my 
v EHSV, ale všichni, kdo měli možnost ho poznat a spolupracovat s ním.

Luca Jahier,
předseda skupiny Různé zájmy
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Náklad: 15 500 výtisků 

Příští číslo vyjde v září 2011.

VYTIŠTĚNO NA 100% RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

Čekají nás nejtěžší jednání o rozpočtu v historii
postoje v Radě a předložit takový 
návrh nařízení, jenž bude mít šanci 
na schválení v  Evropském parla-
mentu. Očekávám také, že k jedná-
ním o příštím finančním výhledu 
přispěje i  Evropský hospodářský 
a sociální výbor, aby zazněly obavy 
i naděje občanské společnosti a soci-
álních partnerů.

V době omezených finančních 
zdrojů členské státy pravidelně 
vyzývají Evropskou unii, aby dělala 
více například v oblastech energe-
tiky, životního prostředí, migrace 
a diplomacie, zároveň však chtějí, 
aby měla EU nižší rozpočet (při-
čemž významné úspory by bylo 
nutné hledat jinde než v nákladech 
na administrativu, jež představují 
pouhých 5,8  % rozpočtu). Složit 
tuto rozpočtovou Rubikovu kostku 
bude jedním z klíčových úkolů pol-
ského předsednictví. 

Byl jsem s polským premiérem 
a jeho týmem často v kontaktu, proto 
vím, že tento úkol zvládnou. 
 
 
 ●

Polské předsednictví EU nebude žádnou 

šestiměsíční procházkou růžovým sadem. 

Pomysleme jen na to, že se vláda Donalda 

Tuska ujímá rotujícího předsednictví 

v době, kdy řada členských států bojuje 

s následky skutečnosti, že jejich výdaje 

byly po dlouhá léta vyšší než příjmy, kdy 

si sama EU klade otázky ohledně hranič-

ních kontrol a své úlohy ve Středomoří 

a kdy navíc začíná „rozpočtová sezóna“!

Právě rozpočet brzy prověří 
schopnosti polského předsednic-

tví, protože se očekává, že Rada při-
jme rozhodnutí o rozpočtu EU na 
rok 2012. Koncem dubna vyzvala 
Komise k  jeho navýšení o  4,9  %. 
Hlavním důvodem je to, že se blíží 
dokončení projektů fi nancovaných 
z prostředků EU a v nadcházejícím 
roce bude nutné uhradit platby člen-
ským státům, jež do té doby dokončí 
své projekty (např. v oblasti infra-
struktury, zaměstnanosti a životního 
prostředí). Řada členských států však 
již dala na vědomí, že si takové navý-
šení unijního rozpočtu nepřeje. Pol-
ské předsednictví bude muset najít 
řešení protichůdných priorit člen-
ských států: mnoho z  nich chce 
alespoň minimální navýšení roz-
počtu EU, to však pod podmínkou, 
že jejich regiony, podniky, vědečtí 
pracovníci, nevládní organizace 
atd. nepřijdou o svůj podíl z fi nan-
cování EU.

Téměř současně bude polské 
předsednictví konfrontováno se 
zahájením jednání o příštím fi nanč-
ním rámci. Nesmíme si dělat iluze: 
budou to ta nejtěžší jednání o roz-
počtu v dějinách EU. Polská vláda 
bude muset uspokojit protichůdné 
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Ocenění dobrovolnictví

Kulatý stůl EU-Čína

EHSV vyzval k otevřenému dialogu s Indií

V rámci Evropského roku dobro-

volnictví 2011 proběhla ve dnech 

23. a 24. května 2011 s velkým úspě-

chem druhá tematická konference na 

úrovni EU s názvem Věnuj se dobro-

volnictví! Přispěj ke změnám. 

Hlavním cílem konference bylo 
umožnit setkání dobrovolníků 
z celé Evropy, na kterém by mohli 
navázat kontakty, vyměnit si zkuše-
nosti a poučit se vzájemně z naby-

Ve dnech 9. až 12. května se ve městě 

Xi’an sešli členové kulatého stolu EU-

Čína, aby diskutovali o otázkách regi-

onálního rozvoje podporujícího začle-

Delegace EHSV vedená před-

sedou monitorovacího výboru 

EU-Indie Xavierem Verbo-

venem byla ve dnech 20.  až 

25.  března 2011 na služební 

cestě v  Indii. Návštěva měla 

dvojí účel: hovořit s  růz-

nými zainteresovanými stra-

nami v Indii o možnosti obno-

vení kulatého stolu EU-In-

die a  vyslechnout si názory 

indické občanské společ-

nosti na probíhající jednání 

o uzavření dohody o volném 

obchodu mezi EU a  Indií. 

Delegace EHSV se setkala se 

zástupci  delegace Evropské 

unie v Indii, obchodní komory, 

průmyslu, odborů, neformál-

ního sektoru (např.  poulič-

tých zkušeností na poli dobrovol-
nictví. EHSV a Evropská komise 
v budově EHSV společně uspořá-
daly workshop zaměřený na spo-
lečenskou odpovědnost podniků 
a dobrovolnictví zaměstnanců. 

Před lety, v roce 2006, byl EHSV 
první institucí, která přišla s myš-
lenkou evropského roku věnova-
ného dobrovolnictví, a tato konfe-
rence představuje významnou udá-
lost v rámci Evropského roku dob-
rovolnictví 2011 a uznání doved-
ností a  přínosu dobrovolníků. 
EHSV věnuje tématu dobrovol-
nictví značnou pozornost, neboť 
je považuje za neocenitelný přínos 
pro společnost. Předseda EHSV 
Staffan Nilsson ve svém projevu 
k účastníkům konference přivítal 
skutečnost, že je tolik lidí ochotno 
jednat o úloze podnikatelského sek-

nění a  o  zelené ekonomice v  souvis-

losti s  udržitelným rozvojem. Otázky 

se zakládaly na zprávách, jež vypraco-

valy obě strany. Předseda EHSV Staf-

udržitelného rozvoje a zejména jeho 
sociálního rozměru. 

Další výzvou je zcela jasně i kolo 
diskusí o dohodě o volném obchodu 
mezi EU a Indií, včetně jejích hos-
podářských a  sociálních dopadů 
na indickou společnost, a rostoucí 
potřeba jednak důkladnější znalosti 
hospodářství, které je z 92 % odká-
záno na neformální sektor, a ve stu-

toru na podporu rozvoje dobrovol-
nictví. Promluvil také na závěreč-
ném plenárním zasedání druhý 
den. 

„[…] EHSV je ideální platfor-
mou k  podpoře hodnoty dobro-
volnictví a diskusi o ní – řada z nás 
v Evropském hospodářském a soci-
álním výboru reprezentuje dobro-
volnické organizace, většina z nás 
pro Výbor dobrovolně pracuje 
a  všichni jsme se někdy v  životě 
zapojili do nějaké dobrovolné čin-
nosti. Dobrovolnictví je patrně nej-
lepším příkladem aktivního občan-
ství. Vedle dobrého pocitu, který 
dobrovolníci získají, je myslím ještě 
důležitější prospěšnost této čin-
nosti pro společnost,“ uvedl před-
seda Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

fan Nilsson ve svém úvodním 

projevu prohlásil: „Nemůžeme 

dosáhnout konsensu ve všem, 

avšak můžeme se snažit porozu-

mět jeden druhému a navzájem 

se od sebe učit.“ Pan Nilsson, 

jenž stanul v čele delegace EHSV, 

vyzval své čínské protějšky, aby 

zahájily otevřený a upřímný dia-

log a výměnu názorů o nároč-

ných ekonomických a  sociál-

ních tématech s  cílem posílit 

vzájemné porozumění a zajistit 

intenzivnější spolupráci. Wang 

Gang, předseda čínské hospo-

dářské a  sociální rady, popsal 

proces reforem v Číně a moder-

nizaci, která vyvedla miliony 

Číňanů z bídy. Společné prohlá-

šení tohoto 9. kulatého stolu EU-

Čína si můžete přečíst na našich 

internetových stránkách. (cc) 

 

 

 ●

diích o dopadu, jež byly provedeny 
před zahájením jednání, mu bylo 
věnováno jen málo pozornosti, jed-
nak nástroje k monitorování této 
dohody. 

Odbory hrají při řešení těchto 
výzev klíčovou roli, a to jak v Evropě, 
tak i v Indii, stejně jako organizace 
zaměstnavatelů a  další subjekty 
občanské společnosti. (xv/as) ●

Novinky členů

Členka EHSV paní Jillian van Turnhout 
se stala členkou irského senátu

Všechno špatné je k něčemu dobré. EHSV sice lituje, že jeho řady nedávno opus-

tila irská členka Jillian van Turhnout, je však velmi potěšen jejím jmenováním 

do funkce senátorky v její vlasti. EHSV jí blahopřeje a přeje jí mnoho úspěchů 

na novém postu v Seanad Éireann. 

Paní van Turhnoutovou do funkce jmenoval irský ministerský před-
seda za její práci v Alianci pro práva dětí. „Tato pocta, které se mi dostalo 
v souvislosti s mojí prací pro Alianci pro práva dětí, je pro mě uspoko-
jujícím profesních úspěchem. Věřím, že mé jmenování může a bude mít 
pozitivní dopad,“ uvedla.

Jillian van Turnhout je bývalou místopředsedkyní EHSV a v posled-
ních dvanácti letech byla aktivní členkou Výboru (skupina III – Různé 
zájmy). Její místo v předsednictvu nyní zaujal pan Padraig Walshe. (ail)
 
 ●

EHSV vypracovává čtyři průzkumná stanoviska na žádost polského předsednictví

EHSV očima polských členů

Demografi cké výzvy vyžadují rozsáhlé a trvalé řešení 

EHSV se ve svém stanovisku k budoucím dopadům stárnoucího obyvatelstva na trh práce, jež vypraco-

vává pan Wolfgang Greif (skupina Zaměstnanci, Rakousko), vyjadřuje skepticky k jednoduchým řeše-

ním, jako je zvýšení zákonného věku odchodu do důchodu nebo přechod ke kapitálovým důchodovým 

systémům. Vyzývá k tomu, aby EU raději přijala cílenou politiku růstu a soustředila se na zvýšení počtu 

pracovních příležitostí. 

Ve většině členských států je v zásadě k dispozici dostatek pracovních sil a panuje názor, 
že prostřednictvím integračních strategií lze snížit budoucí fi nanční tlak související se stár-
nutím obyvatelstva.

Posílení zemědělského sektoru v zemích Východního partnerství 

Zpravodaj druhého průzkumného stanoviska pan Seppo Kallio (skupina Různé zájmy, Finsko) se zabývá 

problematikou interakce mezi Východním partnerstvím a východním rozměrem politik EU. EHSV by si 

přál, aby otázky zemědělství, výroby potravin a zemědělské politiky měly v rámci strategie vyjednávání 

EU se zeměmi Východního partnerství vyšší postavení vzhledem k jejich důležitosti pro řízení hospo-

dářského, sociálního a regionálního rozvoje.

Vzhledem k potížím, na něž narážejí země partnerství ve snaze dosáhnout standardů EU 
a splnit kritéria sanitárních a fytosanitárních nařízení, EHSV navrhuje, aby se sanitární a fytosa-
nitární záležitosti staly novou zvláštní kapitolou spolupráce v rámci Východního partnerství. 

Jakou budoucnost pro obchodní investice v oblasti ochrany klimatu po krizi?

Polská vláda ve své žádosti o třetí průzkumné stanovisko pobízí EHSV, aby se zabýval citlivou proble-

matikou „dopadu hospodářské krize na schopnost evropských podniků činit další investice v oblasti 

ochrany klimatu“.

V dokumentu analyzujícím možnost snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % 
Evropská komise vytyčuje způsoby, jak dosáhnout 30% cíle snížení emisí. Dokument však 
komentuje dopad krize na „zelené“ investice podniků. Studijní skupina spolu se zpravoda-
jem panem Josefem Zbořilem (skupina Zaměstnavatelé, Česká republika) se touto otázkou 
začala neprodleně zabývat a měla by přijmout stanovisko v říjnu 2011.

TEN-T v novějších členských státech – malá priorita pro EU

Stanovisko k tématu Udržitelný rozvoj dopravní politiky EU a TEN-T, jež vypracovává místopředseda 

EHSV Jacek Krawczyk (skupina Zaměstnavatelé, Polsko), s politováním konstatuje, že EU nedává dosta-

tečnou prioritu rozvoji efektivních transevropských sítí v novějších členských státech. Nebude existovat 

jednotný evropský dopravní trh ani skutečný vnitřní trh, pokud regiony EU a vnitrostátní sítě nebudou 

dobře propojeny moderní infrastrukturou, uvádí stanovisko. Zvláštní pozornost by se měla věnovat poli-

tice sousedství, tj. vazbám Evropské unie směrem na sever, východ a jih, a měla by se soustředit na sítě, 

a ne pouze na jednotlivé, vzájemně nesouvisející projekty infrastruktury. (mb/ma)  

 

 ●

Komunikujme 
s mladými občany!

EHSV se zasazuje 
o nezaměstnané mladé lidi

V červnu uspořádal Výbor na Maltě akci 

s názvem Jednat na místní úrovni. Bez-

prostředně po schůzi komunikační sku-

piny a po schůzi kontaktních osob pro 

komunikaci se členové EHSV setkali se 

zástupci maltské občanské společnosti, 

abychom diskutovali na téma Zapojení 

mladých do evropského projektu. Tuto 

diskusi, která se konala v Evropském 

domě v hlavním městě Valletta, mode-

roval velmi známý televizní komentá-

tor Dr Andrew Azzopardi. Jednací sál 

byl zaplněn a tuto akci bylo možné sle-

dovat na Facebooku a Twitteru. Čle-

nové EHSV včetně místopředsedkyně 

paní Anny Marie Darmaninové a mís-

topředsedy pana Jaceka Krawczyka, čle-

nové komunikační skupiny a kontaktní 

osoby pro komunikaci měli příležitost 

vyměnit si názory a postoje s mladými 

občany EU.

Pokud jde o  zajištění vysoké 
míry zaměstnanosti, včetně zaměst-
nanosti mladých lidí, některé člen-
ské státy si vedou velmi dobře. Situ-
ace je však v každém státě odlišná. 
Ve Španělsku se nezaměstnanost 

Jak můžeme snížit míru nezaměstnanosti 

mladých, která se v EU pohybuje okolo 

20 %, a v některých členských státech 

je dokonce ještě vyšší? EHSV společně 

s Hospodářskou a sociální radou Španěl-

ska uspořádal v Madridu dne 6. června 

konferenci o nezaměstnanosti mládeže, 

aby projednal toto palčivé téma. Ve Špa-

nělsku dosahuje míra nezaměstnanosti 

mladých lidí 40 %. Pro mladou generaci 

je tato tendence zdrojem vážných obav.

mládeže drží na dra-
maticky vysoké úrovni 
45 %. 

Během schůze na 
Maltě byla rovněž pro-
jednávána  závažná 
otázka klesajícího zájmu 
mladých lidí o  evrop-
ský projekt.  Příběh 
o  Evropě jako míro-
vém projektu již možná 
mladé lidi nepřitahuje. 

EU proto potřebuje nový pří-
běh. V tomto smyslu navrhl Claus 
Sørensen, generální ředitel Komise 
pro komunikaci, příběh o udrži-
telné, čisté, prosperující a  soci-
ální Evropě, která umožní mladým 
lidem žít ve svobodě, dýchat čistý 
vzduch, pít čistou vodu, jíst kvalitní 
potraviny za rozumnou cenu a ces-
tovat, pracovat a studovat. 

EU má několik příkladů úspě-
chů, např.  program ERASMUS, 
který od roku 1987 využilo 2,3 mili-
onů studentů. EHSV již od samého 
počátku takovéto kroky vždy pod-
poroval. Ve stanovisku ke stě-
žení iniciativě strategie Evropa 
2020 Mládež v pohybu a ve stano-
visku z roku 2009 ke strategii EU 
pro mládež EHSV zdůraznil, že je 
zapotřebí rozvíjet strategii pro mlá-
dež nejen pro mladé lidi, ale také 
s nimi.  
 
 
 
 ●

Středisko pro sledování trhu práce 
EHSV se přímo podílelo na této jed-
nodenní konferenci za vedení svého 
předsedy Krzysztofa Patera (skupina 
Různé zájmy, Polsko). Do diskusí se 
mohlo zapojit více než 130 účast-
níků. Akce zaujala i španělská média, 
která o ní informovala veřejnost. 

Na úvodním zasedání účastníky 
přivítali Krzysztof Pater, Valeriano 
Gómez Sánchez, španělský ministr 
práce a  imigrace, a  Marcos Peña 
Pinto, předseda Hospodářské a soci-
ální rady Španělska.

Dále se konference zúčastnili 
Javier Ferrer Dufol, místopředseda 

Jednotné evropské nebe II: pouze vzdušné zámky?
Pocit naléhavosti byl 

mezi hlavními zain-

teresovanými stra-

nami v odvětví letec-

tví, které se sešly na 

slyšení pořádaném 

Evropským hospo-

dářským a sociálním 

výborem (EHSV) ke stavu provádění Jednotného evropského nebe 

II, téměř hmatatelný. Dva roky po přijetí zákonodárci EU se tento 

legislativní balíček, jenž měl odstranit neefektivnost evropského 

letectví, stále neuplatňuje. 

„Zpoždění a přetížení vzdušného prostoru nad Evro-
pou jsou smutnou skutečností a mají negativní dopady na 
uživatele vzdušného prostoru, regulační orgány i letiště. 
Pokud by všichni zúčastnění plně podpořili ambiciózní cíle 
pro udržitelnou budoucnost řízení evropského letového 
provozu, byly by emise CO

2
 sníženy o 12 % na jeden let 

a výrazně by se zvýšila efektivnost, bezpečnost a kapacita,“ 
prohlásil Jacek Krawczyk, místopředseda EHSV a zpravo-
daj stanoviska Jednotné evropské nebe II. 

Podle názoru účastníků slyšení by rychlé a úplné prove-
dení balíčku Jednotné evropské nebe II povzbudilo mobi-
litu, zvýšilo pohodlí při cestování a posílilo konkurence-
schopnost Evropy. Bez těchto reforem by Evropa nebyla 
schopná držet krok v celosvětovém úsilí o udržitelnou 
dopravu a nízkouhlíkové hospodářství.

Účastníci vyzvali Evropskou komisi, aby se v tomto pro-
cesu ujala nezbytné vedoucí role. „Naléhám na Evropskou 
komisi, aby využila své vedoucí role k odstranění různých 
překážek a politických problémů při provádění Jednotného 
evropského nebe,“ řekl Stéphane Buff etaut, předseda spe-
cializované sekce EHSV Doprava, energetika, infrastruk-
tura a informační společnost. 

Pan Krzysztof Kapis, ředitel na polském ministerstvu 
infrastruktury, zdůraznil, že nadcházející polské předsed-
nictví EU bude usilovně pracovat na zajištění toho, že při 
provádění Jednotného evropského nebe II bude dodržo-
ván ambiciózní harmonogram. Polsko je považováno za 
jeden z nejrychleji rostoucích leteckých trhů v příštích dva-
ceti letech. „Chceme být na tento nárůst provozu připra-
veni,“ dodal pan Kapis.

Slyšení se zúčastnilo několik delegátů z Federálního 
úřadu pro letectví USA (FAA), kteří zdůraznili důležitost 
bezpečného prostředí pro investory z obou stran Atlantiku.

Na slyšení v EHSV se sešli zástupci regulačních orgánů 
v oblasti letecké dopravy, uživatelé vzdušného prostoru, 
zaměstnanci ze sektoru dopravy, provozovatelé letišť 
a poskytovatelé letových navigačních služeb a také zástupci 
Evropské komise, Evropského parlamentu a nadcházejí-
cího polského předsednictví EU. EHSV má stanovisko 
k Jednotnému evropskému nebi II přijmout v červenci 
2011. (mb) ●

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Občanská společnost může povzbudit 
Východní partnerství

Východní partnerství bylo ve stanovisku pana Gintara Morkise (sku-

pina Zaměstnavatelé, Litva) vyzdviženo coby významná příležitost 

k rozšíření sítí mezi EU a partnerskými zeměmi. Stanovisko bylo při-

jato za účasti maďarské státní tajemnice ministerstva zahraničních věcí 

Enikő Győriové, která do EHSV zavítala k diskusi o výsledcích maďar-

ského předsednictví. EHSV zdůraznil svoji podporu Východnímu 

partnerství, jež považuje současně za strategickou nutnost a politic-

kou investici. Výbor, jenž by se rád podílel na úspěšném průběhu 

tohoto procesu, vyzval k posílení dialogu mezi vládami a občanskou 

společností.

Nedávné události ve středomořském regionu ukázaly, že 
občanská společnost může neocenitelně přispět k pokroku 
jak z hlediska ústavních reforem, tak pokud jde o budování 
institucí. Klíčovým předpokladem je pak zlepšení dialogu na 
úrovni státu. EHSV proto navrhuje zavedení mechanismu 
konzultace občanské společnosti ve všech zemích Východního 
partnerství. Dialog bude probíhat prostřednictvím organi-

zací, které odrážejí spe-
cifi cké podmínky každé 
země. EHSV je připra-
ven a těší se na výměnu 
zkušeností s občanskou 
společností v  zemích 
Východního partner-
ství. (ma) ●

Strategie integrace Romů

Téhož dne, kdy Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku, 

jednal o politice soudržnosti s členy EHSV, Výbor přijal dvě vhodně 

načasovaná stanoviska k integraci Romů. EHSV se zabýval přístupem 

EU k sociální integraci Romů ve 

dvou stanoviscích, která vypra-

covali pan Topolánszky (skupina 

Různé zájmy, Maďarsko) a paní 

Anne-Marie Sigmund (skupina 

Různé zájmy, Rakousko). Aby 

bylo možné vyřešit tuto složi-

tou situaci, bylo rozhodnuto, že 

takovýto přístup musí být kom-

binací integrované, koordino-

vané a koherentní celoevropské 

strategie a programu prováděného na vnitrostátní i místní úrovni. 

Důležitým bodem je, že bylo rozhodnuto, aby budoucí opatření byla 

rozvíjena za účasti Romů a organizací, jež je zastupují. 

EHSV vítá záměry Komise, ale zároveň se domnívá, že 
dlouho očekávaná strategie nesplnila očekávání. Mohla být 
ambicióznější, specifi čtější a také lépe strukturovaná. Každá 
oblast politiky by měla být posílena účastí široké škály 
zástupců místní občanské společnosti, vědců, sociálních part-
nerů a především zástupců romských občanů na každé úrovni 
diskuse. (ma) 
 
 ●

Posílení platformy pro boj proti chudobě

V rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, vytyčeného ve 

strategii Evropa 2020, vypracovala Evropská komise sdělení „Evrop-

ská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“. EHSV 

ve svém stanovisku připraveném paní O’Neillovou (skupina Různé 

zájmy, Spojené království) provedl analýzu tohoto sdělení a navrhl 

opatření, jež mají podpořit pokrok v rámci dosahování cíle pro sní-

žení chudoby (pokles o nejméně 20 miliónů osob postižených chu-

dobou do roku 2020). 

Klíčovými principy doporučení EHSV byla zodpověd-
nost a soudržnost. Chudoba je považována za porušení lid-
ských práv, takže musí vlády, sociální partneři a občanská 
společnost společně přijmout zodpovědnost za její vymýcení. 
Úsporná opatření by proto neměla ohrozit boj proti chudobě. 
Musí být posílena účast občanské společnosti v platformě. 
EHSV vyzval k soudržnosti mezi hospodářskými, fi nančními 
a sociálními opatřeními a opatřeními v oblasti zaměstnanosti 
stanovenými strategií Evropa 2020 a zároveň upozornil na 
potřebu nárůstu fi nancování ze strany EU a jeho zjednodu-
šení, zejména v oblasti sociálních fondů. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 ●

„In Between. Austria Contemporary“ v EHSV

V  EHSV byla ve spolupráci 

s rakouským spolkovým minis-

terstvem školství, umění a kul-

tury zahájena výstava s názvem 

„In Between. Austria Contem-

porary“. Jednalo se o přehlídku 

několika trendů současného 

rakouského umění, díky níž 

mohli návštěvníci získat určitý 

pohled na rakouskou umělec-

kou scénu. Vystavovalo zde sedmnáct nadějných rakouských umělců a jejich díla shlédla 

řada diváků.

Mezi návštěvníky byli i političtí představitelé, kteří chtěli být u toho a vyjá-
dřit výstavě svoji podporu. Vernisáže se zúčastnila spolková ministryně škol-
ství, umění a kultury Claudia Schmied z Rakouska a předseda Evropského 
hospodářského a sociálního výboru Staff an Nilsson. Mezi dalšími hosty pak 
byli evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež 
Androulla Vassiliou a evropský komisař pro regionální politiku Johannes 
Hahn. (ma) 

Bližší informace o výstavě naleznete na adrese: www.bmukk.gv.at ●

VE STRUČNOSTI

CEOE (španělské podnikatelské 
sdružení), Paloma Lopez, tajemnice 
pro zaměstnanost CCOO (španěl-
ská odborová organizace), a Anto-
nio Ferrer, tajemník pro odborovou 
činnost UGT (španělská odborová 
organizace).

Účastníci se shodli na tom, že je 
potřebné další úsilí v oblasti vzdělá-
vání, kvalifi kace a veřejných i sou-
kromých služeb v  zaměstnanosti. 
Dále je nutné nastartovat hospo-
dářský růst a bezodkladně přezkou-
mat regulační úpravu našich trhů 
práce. (ail) 
 
 ●

Come‘N‘Listen: Ferenc Liszt – superstar

Evropský hospodářský a sociální výbor 

(EHSV) pořádal dne 15. června hudební 

akci Come‘N‘ Listen na oslavu 200. výročí 

narození Ference Liszta. Tato akce byla 

uspořádána v souvislosti s maďarským 

předsednictvím EU a slavnostně ji zahájil 

předseda EHSV Staff an Nilsson.

Ukázky z Lisztova díla přiměly posluchače vydat se na hudební pouť pro-
storem a časem – na evropskou pouť. Byly portrétem Ference Liszta: jeho 
života, jeho hudby, jeho žen i duchovnosti. Tyto čtyři aspekty Lisztova života 
prezentovali členové a zaměstnanci EHSV: pan Ákos Topolánszky, maďar-
ský člen, a paní Caroline Henault z lékařské služby EHSV.

Vybrané písně a klavírní skladby, vyzdvihující Lisztovo dílo, přednesl 
ukrajinský klavírista Dmytro Suchovijenko za doprovodu mezzosopranistky 
maďarského původu Hanny Bardosové-Feltoronyiové.

EHSV se zavázal, že se bude i nadále zapojovat do pořádání hudebních 
akcí, jelikož jsou důležitou součástí jeho kulturního programu. Hudba je klí-
čovou součástí evropského kulturního dědictví a utvářela evropskou identitu. 
V rámci programu Come‘N‘Listen budou v evropských souvislostech před-
stavováni vybraní skladatelé, kteří zanechali hlubokou stopu v kultuře. Byli 
Evropany, jejichž život a dílo je nedílnou součástí evropských tradic a kteří 
zanechali hudební dědictví budoucím generacím. (sb) 
 ●

.bmu

Více než jen politikaření – 
EHSV se zabývá skutečnými 
potřebami občanů

Rozhovor s panem Tomaszem 
Jasińským, členem EHSV 
(skupina Zaměstnanci), 
mezinárodním poradcem 
v Celopolské dohodě 
odborových svazů

EHSV info: Jaká byla Vaše 
první zkušenost s EU?

Tomasz Jasiński: Mojí první 

zkušeností bylo působení coby 

zástupce Celopolské dohody 

odborových svazů (OPZZ) ve smí-

šeném poradním výboru EU-Pol-

sko v letech 2001–2004. Byla to natolik užitečná zkušenost, že jsem se 

v EHSV dokázal bez větších problémů zorientovat poté, co jsem se stal 

jeho členem.

EHSV info: Jak byste občanům několika slovy objasnil 
úlohu EHSV?

Tomasz Jasiński: EHSV je hlasem organizované občanské společnosti. 

Není však hlasem politickým, nýbrž vyjadřuje skutečné potřeby občanů, 

jež by měli zohlednit političtí činitelé na úrovni EU.

EHSV info: Jakým způsobem ovlivňuje členství 
v EHSV Vaši každodenní práci v Polsku a jaký je 
přínos EHSV na národní úrovni?

Tomasz Jasiński: S mou činností v EHSV je spojeno značné množství 

služebních cest a dalších povinností, což má samozřejmě vliv na mou 

práci pro OPZZ, ale i na můj osobní život. Nejdůležitějším aspektem 

mého působení v Bruselu je přístup k informacím o aktivitách EU již 

v jejich rané fázi. To nám pomáhá připravit se v naší zemi na případné 

změny a mnohem dříve k nim formulovat náš postoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Být členem EHSV znamená 
dlouhou a nepravidelnou 
pracovní dobu

Rozhovor s Krzysztofem 
Ostrowskim, členem skupiny 
Zaměstnavatelé EHSV, ředitelem 
kanceláře pro intervence, 
Business Centre Club

EHSV info: Jaká byla vaše 
první zkušenost s EU? 

Krzysztof Ostrowski: Moje první zku-

šenost byla cestovatelská v době mých 

studií. Udělalo na mě velký dojem, 

jak snadné bylo cestovat mezi člen-

skými státy. Myslím, že mi to pomohlo 

během mé první profesní zkušenosti 

s EU, když jsem byl členem týmu, který vyjednával dohodu s Evrop-

skou unií.

EHSV info: Jak byste několika slovy vysvětlil 
občanům úlohu EHSV?

Krzysztof Ostrowski: EHSV je „mostem“ mezi evropskými institucemi 

a organizacemi občanské společnosti v členských státech. Poskytuje kaž-

dému příležitost vyjádřit všechny své obavy, co se týče ekonomických 

a sociálních otázek na evropské úrovni, přicházet s novými myšlenkami 

a předkládat návrhy na zlepšení evropské legislativy.

EHSV info: Jak členství v EHSV ovlivňuje vaši 
každodenní práci v Polsku a jaký je přínos EHSV na 
národní úrovni?

Krzysztof Ostrowski: Nejvíce ovlivnilo mou pracovní dobu, která se stala 

nepravidelnou. Můj pracovní den často začíná ve 4 hodiny ráno, kdy 

musím chytit letadlo, a vracím se do Polska velmi pozdě nebo musím 

zůstat v Bruselu přes noc. Urgentní záležitosti související s mou prací 

v Polsku musím vyřídit v letadle na cestě do Bruselu a zpět. Pokud chcete 

být členy EHSV, musíte mít rádi cestování, být připraveni létat velmi 

často a navštěvovat různé země.

Největším přínosem na vnitrostátní úrovni je příležitost pro 
společnosti, které jsou členy naší organizace, sdílet své obavy 
ohledně evropské legislativy a získávat informace o nejdůle-
žitějších tématech, která jsou projednávána v EHSV. Stano-
viska našeho Výboru týkající se konkrétních tržních odvětví, 
jako je biomasa nebo IT, pomáhají zainteresovaným společnos-
tem zohledňovat tyto informace při vytváření jejich obchodních 
plánů. (mb/nk) 
 ●

Měli bychom bedlivě naslouchat 
názorům občanské společnosti 
v našich zemích

Rozhovor s  Marzenou 
Mendzovou-Drozdovou, 
členkou EHSV (skupina 
Různé zájmy), 
místopředsedkyní 
Celopolské federace 
nevládních organizací

EHSV info: Jak jste se 
stala členkou EHSV?

Marzena Mendza-Drozd: Člen-

kou EHSV jsem se stala v roce 

2004 na doporučení Spolku pro 

fórum nevládních iniciativ. Tento spolek společně s jinými organizacemi 

řídil mimo jiné Zastoupení polských nevládních organizací v Bruselu, 

do jehož činnosti jsem byla přímo zapojena. Právě proto pro mě EHSV 

nebyl terra incognita, ačkoli jsem pochopitelně neměla úplné praktické 

povědomí o jeho fungování.

EHSV info: Jak byste občanům několika slovy 
objasnila úlohu EHSV?

Marzena Mendza-Drozd: Pokud bych měla být zcela upřímná, řekla 

bych, že to je dobře promyšlený organismus, který v praxi nevyužívá 

plně svých možností zastupovat názory organizací občanské společ-

nosti. Důvodů je k tomu jistě mnoho. I po sedmi letech v EHSV se stále 

domnívám, že bychom mohli a měli lépe naslouchat názorům organi-

zací v členských státech a důrazněji vyjadřovat naše postoje.

EHSV info: Jakým způsobem ovlivňuje členství 
v EHSV Vaši každodenní práci v Polsku a jaký je 
přínos EHSV na národní úrovni?

Marzena Mendza-Drozd: Členství ve Výboru má vliv na moji práci 

v Polsku i na můj soukromý život. Naštěstí je nyní možné mnoho věcí 

vyřešit díky internetu, ale je mi záhadou, jak si dovedli poradit naši 

předchůdci v EHSV například před 30 lety. Díky přístupu k aktuálním 

informacím mohu v současnosti jako členka vedení Celopolské fede-

race nevládních organizací usnadňovat přípravu nevládních organi-

zací na nadcházející změny. 

 

 

 

 

 

 ●

ními prodejci), evropských organizací 

a výzkumných institucí. 

V zásadě lze říci, že vesměs všichni 
souhlasili, že by se měla zahájit roz-
sáhlá diskuse a provést hloubková 
analýza s cílem řešit určité otázky, 
které v současné době brání pokroku 
ve vztazích mezi EU a Indií, neboť 
obě strany mají naprosto odlišný 
pohled na věc. To se týká například 

Jillian van Turnhout

Delegace EHSV na jednání kulatého stolu EU-Čína

Delegace EHSV v Indii

Enikő Győri, maďarská ministryně pro 
evropské záležitosti

komisař Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Více informací naleznete na stránkách: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Ocenění dobrovolnictví

Kulatý stůl EU-Čína

EHSV vyzval k otevřenému dialogu s Indií

V rámci Evropského roku dobro-

volnictví 2011 proběhla ve dnech 

23. a 24. května 2011 s velkým úspě-

chem druhá tematická konference na 

úrovni EU s názvem Věnuj se dobro-

volnictví! Přispěj ke změnám. 

Hlavním cílem konference bylo 
umožnit setkání dobrovolníků 
z celé Evropy, na kterém by mohli 
navázat kontakty, vyměnit si zkuše-
nosti a poučit se vzájemně z naby-

Ve dnech 9. až 12. května se ve městě 

Xi’an sešli členové kulatého stolu EU-

Čína, aby diskutovali o otázkách regi-

onálního rozvoje podporujícího začle-

Delegace EHSV vedená před-

sedou monitorovacího výboru 

EU-Indie Xavierem Verbo-

venem byla ve dnech 20.  až 

25.  března 2011 na služební 

cestě v  Indii. Návštěva měla 

dvojí účel: hovořit s  růz-

nými zainteresovanými stra-

nami v Indii o možnosti obno-

vení kulatého stolu EU-In-

die a  vyslechnout si názory 

indické občanské společ-

nosti na probíhající jednání 

o uzavření dohody o volném 

obchodu mezi EU a  Indií. 

Delegace EHSV se setkala se 

zástupci  delegace Evropské 

unie v Indii, obchodní komory, 

průmyslu, odborů, neformál-

ního sektoru (např.  poulič-

tých zkušeností na poli dobrovol-
nictví. EHSV a Evropská komise 
v budově EHSV společně uspořá-
daly workshop zaměřený na spo-
lečenskou odpovědnost podniků 
a dobrovolnictví zaměstnanců. 

Před lety, v roce 2006, byl EHSV 
první institucí, která přišla s myš-
lenkou evropského roku věnova-
ného dobrovolnictví, a tato konfe-
rence představuje významnou udá-
lost v rámci Evropského roku dob-
rovolnictví 2011 a uznání doved-
ností a  přínosu dobrovolníků. 
EHSV věnuje tématu dobrovol-
nictví značnou pozornost, neboť 
je považuje za neocenitelný přínos 
pro společnost. Předseda EHSV 
Staffan Nilsson ve svém projevu 
k účastníkům konference přivítal 
skutečnost, že je tolik lidí ochotno 
jednat o úloze podnikatelského sek-

nění a  o  zelené ekonomice v  souvis-

losti s  udržitelným rozvojem. Otázky 

se zakládaly na zprávách, jež vypraco-

valy obě strany. Předseda EHSV Staf-

udržitelného rozvoje a zejména jeho 
sociálního rozměru. 

Další výzvou je zcela jasně i kolo 
diskusí o dohodě o volném obchodu 
mezi EU a Indií, včetně jejích hos-
podářských a  sociálních dopadů 
na indickou společnost, a rostoucí 
potřeba jednak důkladnější znalosti 
hospodářství, které je z 92 % odká-
záno na neformální sektor, a ve stu-

toru na podporu rozvoje dobrovol-
nictví. Promluvil také na závěreč-
ném plenárním zasedání druhý 
den. 

„[…] EHSV je ideální platfor-
mou k  podpoře hodnoty dobro-
volnictví a diskusi o ní – řada z nás 
v Evropském hospodářském a soci-
álním výboru reprezentuje dobro-
volnické organizace, většina z nás 
pro Výbor dobrovolně pracuje 
a  všichni jsme se někdy v  životě 
zapojili do nějaké dobrovolné čin-
nosti. Dobrovolnictví je patrně nej-
lepším příkladem aktivního občan-
ství. Vedle dobrého pocitu, který 
dobrovolníci získají, je myslím ještě 
důležitější prospěšnost této čin-
nosti pro společnost,“ uvedl před-
seda Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

fan Nilsson ve svém úvodním 

projevu prohlásil: „Nemůžeme 

dosáhnout konsensu ve všem, 

avšak můžeme se snažit porozu-

mět jeden druhému a navzájem 

se od sebe učit.“ Pan Nilsson, 

jenž stanul v čele delegace EHSV, 

vyzval své čínské protějšky, aby 

zahájily otevřený a upřímný dia-

log a výměnu názorů o nároč-

ných ekonomických a  sociál-

ních tématech s  cílem posílit 

vzájemné porozumění a zajistit 

intenzivnější spolupráci. Wang 

Gang, předseda čínské hospo-

dářské a  sociální rady, popsal 

proces reforem v Číně a moder-

nizaci, která vyvedla miliony 

Číňanů z bídy. Společné prohlá-

šení tohoto 9. kulatého stolu EU-

Čína si můžete přečíst na našich 

internetových stránkách. (cc) 

 

 

 ●

diích o dopadu, jež byly provedeny 
před zahájením jednání, mu bylo 
věnováno jen málo pozornosti, jed-
nak nástroje k monitorování této 
dohody. 

Odbory hrají při řešení těchto 
výzev klíčovou roli, a to jak v Evropě, 
tak i v Indii, stejně jako organizace 
zaměstnavatelů a  další subjekty 
občanské společnosti. (xv/as) ●

Novinky členů

Členka EHSV paní Jillian van Turnhout 
se stala členkou irského senátu

Všechno špatné je k něčemu dobré. EHSV sice lituje, že jeho řady nedávno opus-

tila irská členka Jillian van Turhnout, je však velmi potěšen jejím jmenováním 

do funkce senátorky v její vlasti. EHSV jí blahopřeje a přeje jí mnoho úspěchů 

na novém postu v Seanad Éireann. 

Paní van Turhnoutovou do funkce jmenoval irský ministerský před-
seda za její práci v Alianci pro práva dětí. „Tato pocta, které se mi dostalo 
v souvislosti s mojí prací pro Alianci pro práva dětí, je pro mě uspoko-
jujícím profesních úspěchem. Věřím, že mé jmenování může a bude mít 
pozitivní dopad,“ uvedla.

Jillian van Turnhout je bývalou místopředsedkyní EHSV a v posled-
ních dvanácti letech byla aktivní členkou Výboru (skupina III – Různé 
zájmy). Její místo v předsednictvu nyní zaujal pan Padraig Walshe. (ail)
 
 ●

EHSV vypracovává čtyři průzkumná stanoviska na žádost polského předsednictví

EHSV očima polských členů

Demografi cké výzvy vyžadují rozsáhlé a trvalé řešení 

EHSV se ve svém stanovisku k budoucím dopadům stárnoucího obyvatelstva na trh práce, jež vypraco-

vává pan Wolfgang Greif (skupina Zaměstnanci, Rakousko), vyjadřuje skepticky k jednoduchým řeše-

ním, jako je zvýšení zákonného věku odchodu do důchodu nebo přechod ke kapitálovým důchodovým 

systémům. Vyzývá k tomu, aby EU raději přijala cílenou politiku růstu a soustředila se na zvýšení počtu 

pracovních příležitostí. 

Ve většině členských států je v zásadě k dispozici dostatek pracovních sil a panuje názor, 
že prostřednictvím integračních strategií lze snížit budoucí fi nanční tlak související se stár-
nutím obyvatelstva.

Posílení zemědělského sektoru v zemích Východního partnerství 

Zpravodaj druhého průzkumného stanoviska pan Seppo Kallio (skupina Různé zájmy, Finsko) se zabývá 

problematikou interakce mezi Východním partnerstvím a východním rozměrem politik EU. EHSV by si 

přál, aby otázky zemědělství, výroby potravin a zemědělské politiky měly v rámci strategie vyjednávání 

EU se zeměmi Východního partnerství vyšší postavení vzhledem k jejich důležitosti pro řízení hospo-

dářského, sociálního a regionálního rozvoje.

Vzhledem k potížím, na něž narážejí země partnerství ve snaze dosáhnout standardů EU 
a splnit kritéria sanitárních a fytosanitárních nařízení, EHSV navrhuje, aby se sanitární a fytosa-
nitární záležitosti staly novou zvláštní kapitolou spolupráce v rámci Východního partnerství. 

Jakou budoucnost pro obchodní investice v oblasti ochrany klimatu po krizi?

Polská vláda ve své žádosti o třetí průzkumné stanovisko pobízí EHSV, aby se zabýval citlivou proble-

matikou „dopadu hospodářské krize na schopnost evropských podniků činit další investice v oblasti 

ochrany klimatu“.

V dokumentu analyzujícím možnost snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % 
Evropská komise vytyčuje způsoby, jak dosáhnout 30% cíle snížení emisí. Dokument však 
komentuje dopad krize na „zelené“ investice podniků. Studijní skupina spolu se zpravoda-
jem panem Josefem Zbořilem (skupina Zaměstnavatelé, Česká republika) se touto otázkou 
začala neprodleně zabývat a měla by přijmout stanovisko v říjnu 2011.

TEN-T v novějších členských státech – malá priorita pro EU

Stanovisko k tématu Udržitelný rozvoj dopravní politiky EU a TEN-T, jež vypracovává místopředseda 

EHSV Jacek Krawczyk (skupina Zaměstnavatelé, Polsko), s politováním konstatuje, že EU nedává dosta-

tečnou prioritu rozvoji efektivních transevropských sítí v novějších členských státech. Nebude existovat 

jednotný evropský dopravní trh ani skutečný vnitřní trh, pokud regiony EU a vnitrostátní sítě nebudou 

dobře propojeny moderní infrastrukturou, uvádí stanovisko. Zvláštní pozornost by se měla věnovat poli-

tice sousedství, tj. vazbám Evropské unie směrem na sever, východ a jih, a měla by se soustředit na sítě, 

a ne pouze na jednotlivé, vzájemně nesouvisející projekty infrastruktury. (mb/ma)  

 

 ●

Komunikujme 
s mladými občany!

EHSV se zasazuje 
o nezaměstnané mladé lidi

V červnu uspořádal Výbor na Maltě akci 

s názvem Jednat na místní úrovni. Bez-

prostředně po schůzi komunikační sku-

piny a po schůzi kontaktních osob pro 

komunikaci se členové EHSV setkali se 

zástupci maltské občanské společnosti, 

abychom diskutovali na téma Zapojení 

mladých do evropského projektu. Tuto 

diskusi, která se konala v Evropském 

domě v hlavním městě Valletta, mode-

roval velmi známý televizní komentá-

tor Dr Andrew Azzopardi. Jednací sál 

byl zaplněn a tuto akci bylo možné sle-

dovat na Facebooku a Twitteru. Čle-

nové EHSV včetně místopředsedkyně 

paní Anny Marie Darmaninové a mís-

topředsedy pana Jaceka Krawczyka, čle-

nové komunikační skupiny a kontaktní 

osoby pro komunikaci měli příležitost 

vyměnit si názory a postoje s mladými 

občany EU.

Pokud jde o  zajištění vysoké 
míry zaměstnanosti, včetně zaměst-
nanosti mladých lidí, některé člen-
ské státy si vedou velmi dobře. Situ-
ace je však v každém státě odlišná. 
Ve Španělsku se nezaměstnanost 

Jak můžeme snížit míru nezaměstnanosti 

mladých, která se v EU pohybuje okolo 

20 %, a v některých členských státech 

je dokonce ještě vyšší? EHSV společně 

s Hospodářskou a sociální radou Španěl-

ska uspořádal v Madridu dne 6. června 

konferenci o nezaměstnanosti mládeže, 

aby projednal toto palčivé téma. Ve Špa-

nělsku dosahuje míra nezaměstnanosti 

mladých lidí 40 %. Pro mladou generaci 

je tato tendence zdrojem vážných obav.

mládeže drží na dra-
maticky vysoké úrovni 
45 %. 

Během schůze na 
Maltě byla rovněž pro-
jednávána  závažná 
otázka klesajícího zájmu 
mladých lidí o  evrop-
ský projekt.  Příběh 
o  Evropě jako míro-
vém projektu již možná 
mladé lidi nepřitahuje. 

EU proto potřebuje nový pří-
běh. V tomto smyslu navrhl Claus 
Sørensen, generální ředitel Komise 
pro komunikaci, příběh o udrži-
telné, čisté, prosperující a  soci-
ální Evropě, která umožní mladým 
lidem žít ve svobodě, dýchat čistý 
vzduch, pít čistou vodu, jíst kvalitní 
potraviny za rozumnou cenu a ces-
tovat, pracovat a studovat. 

EU má několik příkladů úspě-
chů, např.  program ERASMUS, 
který od roku 1987 využilo 2,3 mili-
onů studentů. EHSV již od samého 
počátku takovéto kroky vždy pod-
poroval. Ve stanovisku ke stě-
žení iniciativě strategie Evropa 
2020 Mládež v pohybu a ve stano-
visku z roku 2009 ke strategii EU 
pro mládež EHSV zdůraznil, že je 
zapotřebí rozvíjet strategii pro mlá-
dež nejen pro mladé lidi, ale také 
s nimi.  
 
 
 
 ●

Středisko pro sledování trhu práce 
EHSV se přímo podílelo na této jed-
nodenní konferenci za vedení svého 
předsedy Krzysztofa Patera (skupina 
Různé zájmy, Polsko). Do diskusí se 
mohlo zapojit více než 130 účast-
níků. Akce zaujala i španělská média, 
která o ní informovala veřejnost. 

Na úvodním zasedání účastníky 
přivítali Krzysztof Pater, Valeriano 
Gómez Sánchez, španělský ministr 
práce a  imigrace, a  Marcos Peña 
Pinto, předseda Hospodářské a soci-
ální rady Španělska.

Dále se konference zúčastnili 
Javier Ferrer Dufol, místopředseda 

Jednotné evropské nebe II: pouze vzdušné zámky?
Pocit naléhavosti byl 

mezi hlavními zain-

teresovanými stra-

nami v odvětví letec-

tví, které se sešly na 

slyšení pořádaném 

Evropským hospo-

dářským a sociálním 

výborem (EHSV) ke stavu provádění Jednotného evropského nebe 

II, téměř hmatatelný. Dva roky po přijetí zákonodárci EU se tento 

legislativní balíček, jenž měl odstranit neefektivnost evropského 

letectví, stále neuplatňuje. 

„Zpoždění a přetížení vzdušného prostoru nad Evro-
pou jsou smutnou skutečností a mají negativní dopady na 
uživatele vzdušného prostoru, regulační orgány i letiště. 
Pokud by všichni zúčastnění plně podpořili ambiciózní cíle 
pro udržitelnou budoucnost řízení evropského letového 
provozu, byly by emise CO

2
 sníženy o 12 % na jeden let 

a výrazně by se zvýšila efektivnost, bezpečnost a kapacita,“ 
prohlásil Jacek Krawczyk, místopředseda EHSV a zpravo-
daj stanoviska Jednotné evropské nebe II. 

Podle názoru účastníků slyšení by rychlé a úplné prove-
dení balíčku Jednotné evropské nebe II povzbudilo mobi-
litu, zvýšilo pohodlí při cestování a posílilo konkurence-
schopnost Evropy. Bez těchto reforem by Evropa nebyla 
schopná držet krok v celosvětovém úsilí o udržitelnou 
dopravu a nízkouhlíkové hospodářství.

Účastníci vyzvali Evropskou komisi, aby se v tomto pro-
cesu ujala nezbytné vedoucí role. „Naléhám na Evropskou 
komisi, aby využila své vedoucí role k odstranění různých 
překážek a politických problémů při provádění Jednotného 
evropského nebe,“ řekl Stéphane Buff etaut, předseda spe-
cializované sekce EHSV Doprava, energetika, infrastruk-
tura a informační společnost. 

Pan Krzysztof Kapis, ředitel na polském ministerstvu 
infrastruktury, zdůraznil, že nadcházející polské předsed-
nictví EU bude usilovně pracovat na zajištění toho, že při 
provádění Jednotného evropského nebe II bude dodržo-
ván ambiciózní harmonogram. Polsko je považováno za 
jeden z nejrychleji rostoucích leteckých trhů v příštích dva-
ceti letech. „Chceme být na tento nárůst provozu připra-
veni,“ dodal pan Kapis.

Slyšení se zúčastnilo několik delegátů z Federálního 
úřadu pro letectví USA (FAA), kteří zdůraznili důležitost 
bezpečného prostředí pro investory z obou stran Atlantiku.

Na slyšení v EHSV se sešli zástupci regulačních orgánů 
v oblasti letecké dopravy, uživatelé vzdušného prostoru, 
zaměstnanci ze sektoru dopravy, provozovatelé letišť 
a poskytovatelé letových navigačních služeb a také zástupci 
Evropské komise, Evropského parlamentu a nadcházejí-
cího polského předsednictví EU. EHSV má stanovisko 
k Jednotnému evropskému nebi II přijmout v červenci 
2011. (mb) ●

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Občanská společnost může povzbudit 
Východní partnerství

Východní partnerství bylo ve stanovisku pana Gintara Morkise (sku-

pina Zaměstnavatelé, Litva) vyzdviženo coby významná příležitost 

k rozšíření sítí mezi EU a partnerskými zeměmi. Stanovisko bylo při-

jato za účasti maďarské státní tajemnice ministerstva zahraničních věcí 

Enikő Győriové, která do EHSV zavítala k diskusi o výsledcích maďar-

ského předsednictví. EHSV zdůraznil svoji podporu Východnímu 

partnerství, jež považuje současně za strategickou nutnost a politic-

kou investici. Výbor, jenž by se rád podílel na úspěšném průběhu 

tohoto procesu, vyzval k posílení dialogu mezi vládami a občanskou 

společností.

Nedávné události ve středomořském regionu ukázaly, že 
občanská společnost může neocenitelně přispět k pokroku 
jak z hlediska ústavních reforem, tak pokud jde o budování 
institucí. Klíčovým předpokladem je pak zlepšení dialogu na 
úrovni státu. EHSV proto navrhuje zavedení mechanismu 
konzultace občanské společnosti ve všech zemích Východního 
partnerství. Dialog bude probíhat prostřednictvím organi-

zací, které odrážejí spe-
cifi cké podmínky každé 
země. EHSV je připra-
ven a těší se na výměnu 
zkušeností s občanskou 
společností v  zemích 
Východního partner-
ství. (ma) ●

Strategie integrace Romů

Téhož dne, kdy Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku, 

jednal o politice soudržnosti s členy EHSV, Výbor přijal dvě vhodně 

načasovaná stanoviska k integraci Romů. EHSV se zabýval přístupem 

EU k sociální integraci Romů ve 

dvou stanoviscích, která vypra-

covali pan Topolánszky (skupina 

Různé zájmy, Maďarsko) a paní 

Anne-Marie Sigmund (skupina 

Různé zájmy, Rakousko). Aby 

bylo možné vyřešit tuto složi-

tou situaci, bylo rozhodnuto, že 

takovýto přístup musí být kom-

binací integrované, koordino-

vané a koherentní celoevropské 

strategie a programu prováděného na vnitrostátní i místní úrovni. 

Důležitým bodem je, že bylo rozhodnuto, aby budoucí opatření byla 

rozvíjena za účasti Romů a organizací, jež je zastupují. 

EHSV vítá záměry Komise, ale zároveň se domnívá, že 
dlouho očekávaná strategie nesplnila očekávání. Mohla být 
ambicióznější, specifi čtější a také lépe strukturovaná. Každá 
oblast politiky by měla být posílena účastí široké škály 
zástupců místní občanské společnosti, vědců, sociálních part-
nerů a především zástupců romských občanů na každé úrovni 
diskuse. (ma) 
 
 ●

Posílení platformy pro boj proti chudobě

V rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, vytyčeného ve 

strategii Evropa 2020, vypracovala Evropská komise sdělení „Evrop-

ská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“. EHSV 

ve svém stanovisku připraveném paní O’Neillovou (skupina Různé 

zájmy, Spojené království) provedl analýzu tohoto sdělení a navrhl 

opatření, jež mají podpořit pokrok v rámci dosahování cíle pro sní-

žení chudoby (pokles o nejméně 20 miliónů osob postižených chu-

dobou do roku 2020). 

Klíčovými principy doporučení EHSV byla zodpověd-
nost a soudržnost. Chudoba je považována za porušení lid-
ských práv, takže musí vlády, sociální partneři a občanská 
společnost společně přijmout zodpovědnost za její vymýcení. 
Úsporná opatření by proto neměla ohrozit boj proti chudobě. 
Musí být posílena účast občanské společnosti v platformě. 
EHSV vyzval k soudržnosti mezi hospodářskými, fi nančními 
a sociálními opatřeními a opatřeními v oblasti zaměstnanosti 
stanovenými strategií Evropa 2020 a zároveň upozornil na 
potřebu nárůstu fi nancování ze strany EU a jeho zjednodu-
šení, zejména v oblasti sociálních fondů. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 ●

„In Between. Austria Contemporary“ v EHSV

V  EHSV byla ve spolupráci 

s rakouským spolkovým minis-

terstvem školství, umění a kul-

tury zahájena výstava s názvem 

„In Between. Austria Contem-

porary“. Jednalo se o přehlídku 

několika trendů současného 

rakouského umění, díky níž 

mohli návštěvníci získat určitý 

pohled na rakouskou umělec-

kou scénu. Vystavovalo zde sedmnáct nadějných rakouských umělců a jejich díla shlédla 

řada diváků.

Mezi návštěvníky byli i političtí představitelé, kteří chtěli být u toho a vyjá-
dřit výstavě svoji podporu. Vernisáže se zúčastnila spolková ministryně škol-
ství, umění a kultury Claudia Schmied z Rakouska a předseda Evropského 
hospodářského a sociálního výboru Staff an Nilsson. Mezi dalšími hosty pak 
byli evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež 
Androulla Vassiliou a evropský komisař pro regionální politiku Johannes 
Hahn. (ma) 

Bližší informace o výstavě naleznete na adrese: www.bmukk.gv.at ●

VE STRUČNOSTI

CEOE (španělské podnikatelské 
sdružení), Paloma Lopez, tajemnice 
pro zaměstnanost CCOO (španěl-
ská odborová organizace), a Anto-
nio Ferrer, tajemník pro odborovou 
činnost UGT (španělská odborová 
organizace).

Účastníci se shodli na tom, že je 
potřebné další úsilí v oblasti vzdělá-
vání, kvalifi kace a veřejných i sou-
kromých služeb v  zaměstnanosti. 
Dále je nutné nastartovat hospo-
dářský růst a bezodkladně přezkou-
mat regulační úpravu našich trhů 
práce. (ail) 
 
 ●

Come‘N‘Listen: Ferenc Liszt – superstar

Evropský hospodářský a sociální výbor 

(EHSV) pořádal dne 15. června hudební 

akci Come‘N‘ Listen na oslavu 200. výročí 

narození Ference Liszta. Tato akce byla 

uspořádána v souvislosti s maďarským 

předsednictvím EU a slavnostně ji zahájil 

předseda EHSV Staff an Nilsson.

Ukázky z Lisztova díla přiměly posluchače vydat se na hudební pouť pro-
storem a časem – na evropskou pouť. Byly portrétem Ference Liszta: jeho 
života, jeho hudby, jeho žen i duchovnosti. Tyto čtyři aspekty Lisztova života 
prezentovali členové a zaměstnanci EHSV: pan Ákos Topolánszky, maďar-
ský člen, a paní Caroline Henault z lékařské služby EHSV.

Vybrané písně a klavírní skladby, vyzdvihující Lisztovo dílo, přednesl 
ukrajinský klavírista Dmytro Suchovijenko za doprovodu mezzosopranistky 
maďarského původu Hanny Bardosové-Feltoronyiové.

EHSV se zavázal, že se bude i nadále zapojovat do pořádání hudebních 
akcí, jelikož jsou důležitou součástí jeho kulturního programu. Hudba je klí-
čovou součástí evropského kulturního dědictví a utvářela evropskou identitu. 
V rámci programu Come‘N‘Listen budou v evropských souvislostech před-
stavováni vybraní skladatelé, kteří zanechali hlubokou stopu v kultuře. Byli 
Evropany, jejichž život a dílo je nedílnou součástí evropských tradic a kteří 
zanechali hudební dědictví budoucím generacím. (sb) 
 ●

.bmu

Více než jen politikaření – 
EHSV se zabývá skutečnými 
potřebami občanů

Rozhovor s panem Tomaszem 
Jasińským, členem EHSV 
(skupina Zaměstnanci), 
mezinárodním poradcem 
v Celopolské dohodě 
odborových svazů

EHSV info: Jaká byla Vaše 
první zkušenost s EU?

Tomasz Jasiński: Mojí první 

zkušeností bylo působení coby 

zástupce Celopolské dohody 

odborových svazů (OPZZ) ve smí-

šeném poradním výboru EU-Pol-

sko v letech 2001–2004. Byla to natolik užitečná zkušenost, že jsem se 

v EHSV dokázal bez větších problémů zorientovat poté, co jsem se stal 

jeho členem.

EHSV info: Jak byste občanům několika slovy objasnil 
úlohu EHSV?

Tomasz Jasiński: EHSV je hlasem organizované občanské společnosti. 

Není však hlasem politickým, nýbrž vyjadřuje skutečné potřeby občanů, 

jež by měli zohlednit političtí činitelé na úrovni EU.

EHSV info: Jakým způsobem ovlivňuje členství 
v EHSV Vaši každodenní práci v Polsku a jaký je 
přínos EHSV na národní úrovni?

Tomasz Jasiński: S mou činností v EHSV je spojeno značné množství 

služebních cest a dalších povinností, což má samozřejmě vliv na mou 

práci pro OPZZ, ale i na můj osobní život. Nejdůležitějším aspektem 

mého působení v Bruselu je přístup k informacím o aktivitách EU již 

v jejich rané fázi. To nám pomáhá připravit se v naší zemi na případné 

změny a mnohem dříve k nim formulovat náš postoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Být členem EHSV znamená 
dlouhou a nepravidelnou 
pracovní dobu

Rozhovor s Krzysztofem 
Ostrowskim, členem skupiny 
Zaměstnavatelé EHSV, ředitelem 
kanceláře pro intervence, 
Business Centre Club

EHSV info: Jaká byla vaše 
první zkušenost s EU? 

Krzysztof Ostrowski: Moje první zku-

šenost byla cestovatelská v době mých 

studií. Udělalo na mě velký dojem, 

jak snadné bylo cestovat mezi člen-

skými státy. Myslím, že mi to pomohlo 

během mé první profesní zkušenosti 

s EU, když jsem byl členem týmu, který vyjednával dohodu s Evrop-

skou unií.

EHSV info: Jak byste několika slovy vysvětlil 
občanům úlohu EHSV?

Krzysztof Ostrowski: EHSV je „mostem“ mezi evropskými institucemi 

a organizacemi občanské společnosti v členských státech. Poskytuje kaž-

dému příležitost vyjádřit všechny své obavy, co se týče ekonomických 

a sociálních otázek na evropské úrovni, přicházet s novými myšlenkami 

a předkládat návrhy na zlepšení evropské legislativy.

EHSV info: Jak členství v EHSV ovlivňuje vaši 
každodenní práci v Polsku a jaký je přínos EHSV na 
národní úrovni?

Krzysztof Ostrowski: Nejvíce ovlivnilo mou pracovní dobu, která se stala 

nepravidelnou. Můj pracovní den často začíná ve 4 hodiny ráno, kdy 

musím chytit letadlo, a vracím se do Polska velmi pozdě nebo musím 

zůstat v Bruselu přes noc. Urgentní záležitosti související s mou prací 

v Polsku musím vyřídit v letadle na cestě do Bruselu a zpět. Pokud chcete 

být členy EHSV, musíte mít rádi cestování, být připraveni létat velmi 

často a navštěvovat různé země.

Největším přínosem na vnitrostátní úrovni je příležitost pro 
společnosti, které jsou členy naší organizace, sdílet své obavy 
ohledně evropské legislativy a získávat informace o nejdůle-
žitějších tématech, která jsou projednávána v EHSV. Stano-
viska našeho Výboru týkající se konkrétních tržních odvětví, 
jako je biomasa nebo IT, pomáhají zainteresovaným společnos-
tem zohledňovat tyto informace při vytváření jejich obchodních 
plánů. (mb/nk) 
 ●

Měli bychom bedlivě naslouchat 
názorům občanské společnosti 
v našich zemích

Rozhovor s  Marzenou 
Mendzovou-Drozdovou, 
členkou EHSV (skupina 
Různé zájmy), 
místopředsedkyní 
Celopolské federace 
nevládních organizací

EHSV info: Jak jste se 
stala členkou EHSV?

Marzena Mendza-Drozd: Člen-

kou EHSV jsem se stala v roce 

2004 na doporučení Spolku pro 

fórum nevládních iniciativ. Tento spolek společně s jinými organizacemi 

řídil mimo jiné Zastoupení polských nevládních organizací v Bruselu, 

do jehož činnosti jsem byla přímo zapojena. Právě proto pro mě EHSV 

nebyl terra incognita, ačkoli jsem pochopitelně neměla úplné praktické 

povědomí o jeho fungování.

EHSV info: Jak byste občanům několika slovy 
objasnila úlohu EHSV?

Marzena Mendza-Drozd: Pokud bych měla být zcela upřímná, řekla 

bych, že to je dobře promyšlený organismus, který v praxi nevyužívá 

plně svých možností zastupovat názory organizací občanské společ-

nosti. Důvodů je k tomu jistě mnoho. I po sedmi letech v EHSV se stále 

domnívám, že bychom mohli a měli lépe naslouchat názorům organi-

zací v členských státech a důrazněji vyjadřovat naše postoje.

EHSV info: Jakým způsobem ovlivňuje členství 
v EHSV Vaši každodenní práci v Polsku a jaký je 
přínos EHSV na národní úrovni?

Marzena Mendza-Drozd: Členství ve Výboru má vliv na moji práci 

v Polsku i na můj soukromý život. Naštěstí je nyní možné mnoho věcí 

vyřešit díky internetu, ale je mi záhadou, jak si dovedli poradit naši 

předchůdci v EHSV například před 30 lety. Díky přístupu k aktuálním 

informacím mohu v současnosti jako členka vedení Celopolské fede-

race nevládních organizací usnadňovat přípravu nevládních organi-

zací na nadcházející změny. 

 

 

 

 

 

 ●

ními prodejci), evropských organizací 

a výzkumných institucí. 

V zásadě lze říci, že vesměs všichni 
souhlasili, že by se měla zahájit roz-
sáhlá diskuse a provést hloubková 
analýza s cílem řešit určité otázky, 
které v současné době brání pokroku 
ve vztazích mezi EU a Indií, neboť 
obě strany mají naprosto odlišný 
pohled na věc. To se týká například 

Jillian van Turnhout

Delegace EHSV na jednání kulatého stolu EU-Čína

Delegace EHSV v Indii

Enikő Győri, maďarská ministryně pro 
evropské záležitosti

komisař Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Více informací naleznete na stránkách: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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EHSV info — Červenec 2011/6 – zvláštní vydání

Rozhovor s panem Jerzym Buzkem, předsedou Evropského parlamentu

EHSV info: S jakým poselstvím se obrátíte na zástupce občanské 
společnosti z celé Evropy? Bude i nadále posilována spolupráce mezi 
poslanci Evropského parlamentu a zástupci občanské společnosti?

Jerzy Buzek: Chtěl bych znovu zdůraznit úlohu, kterou hraje organizovaná občanská spo-

lečnost v demokracii. Hovořil jsem o tom mimo jiné na zahájení Agory v lednu letošního 

roku a několikrát jsem se o tom zmínil v kritických proslovech na adresu režimů v severní 

Africe či v Bělorusku. Opakovaně jsem při tom zdůrazňoval, že je nutné zintenzivnit 

podporu organizací občanské společnosti. Tento požadavek se odrazil v řadě usnesení 

Evropského parlamentu. V Evropské unii totiž víme, že demokracie bez občanské spo-

lečnosti není možná.

Právě vy, členové EHSV, zastupujete občanskou společnost a hájíte zájmy, 
jež jsou důležité ze společenského hlediska. Napomáháte k dosažení sku-
tečného dialogu mezi EU a jejími občany a šíříte informace o EU ve vašich 
zemích, bez nichž by nebylo ochoty k hlubší integraci. Evropský parlament vás 
potřebuje. Tato spolupráce musí pokračovat pro dobro občanů EU. Z našich 
společných zkušeností budou těžit země, jež se nyní vydávají nebo se někdy 
v budoucnu vydají na cestu demokratických reforem. A to je naším velkým 
úspěchem.

EHSV info: Co očekáváte od polského předsednictví Rady EU?

Jerzy Buzek: Často opakuji, že EU počítá s tím, že Polsko do Evropy vnese novou kva-

litu a dodá jí inspiraci svou podnikavostí, otevřeností a svým entuziasmem. Jedná se 

o poznávací znaky Polska. Našim přáním je, aby se Evropa stala nejkonkurenceschop-

nějším hospodářstvím na světě. Proto mám radost z cílů, jež si Polsko stanovilo na dobu 

předsednictví, tj. efektivní a solidární rozpočet, posílení vnitřního trhu a lepší využití 

potenciálu lidského kapitálu.

Vítám angažovanost Polska v politice sousedství, včetně Východního part-
nerství a jižního sousedství, díky nimž se naše hodnoty a poselství dostávají 
za hranice EU. 

Coby předseda Evropského parlamentu počítám s jeho dobrou spoluprací 
s vládou Polské republiky, jelikož od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
rozhodujeme spolu s Radou Evropské unie o většině právních předpisů. Dou-
fám také, že Polsko bude úspěšně slaďovat zájmy členských států, což je úkol 
nesnadný, obzvláště během krize. Problémů je dost, ale Polsko nejednou 
dokázalo, že je efektivním a solidárním členem EU s obrovským potenciá-
lem. (mb) 
 ●
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Úsilí o rozpočtovou rovnováhu

Polsko je pro konkurenceschopnou, bezpečnou a otevřenou Evropu

Vážení čtenáři,

míra nezaměstnanosti mládeže ve Španělsku v současné 

době přesahuje 44 % (podle údajů Eurostatu). To je sku-

tečně neblahé číslo, a neutěší nás ani statistiky jiných člen-

ských států EU. Ve více než polovině členských států EU je 

tato míra vyšší než 20 %. Ve všech členských státech, u nichž jsou k dispozici údaje, je 

míra nezaměstnanosti mládeže trvale vyšší než celková míra nezaměstnanosti. 

Nezaměstnaní mladí lidé představují žalostně promarněný potenciál, což 
nejen narušuje hospodářský růst, ale bude mít závažný dopad na sociální 
soudržnost v budoucnosti. Nezaměstnanost je kromě toho společenský 
problém, který má enormní individuální náklady. Podle Dannyho Dorlinga, 
profesora socioekonomické geografie na Univerzitě v  Sheffieldu, je 
nezaměstnanost pro mladé lidi extrémně škodlivá – zanechává na nich šrámy 
a může mít dlouhodobé důsledky: vyšší nebezpečí budoucí nezaměstnanosti, 
nižší výdělky v průběhu celého života a mnohé další. 

EHSV v poslední době pořádal řadu akcí, zejména ve Španělsku a na 
Maltě (můžete si o nich přečíst v tomto vydání), jejichž cílem bylo postavit 
se tomuto problému čelem. Došli jsme k závěru, že neexistuje jedno jediné 
zázračné řešení této obtížné situace, ale že je třeba přijmout opatření v několika 
oblastech zároveň. 

Za prvé musíme povzbudit hospodářský růst, který vytváří pracovní místa. 
Pokud poroste ekonomika, zlepší se také vyhlídky mladých lidí na zaměstnání. 
Za druhé se musíme vypořádat s problémem předčasného ukončování školní 
docházky a nastolit rovnováhu mezi vzdělávacími systémy a potřebami trhů 
práce. Velký význam má v tomto ohledu také neformální vzdělávání. Za třetí 
je třeba přehodnotit regulační rámec našich trhů práce v duchu fl exikurity. 
Musíme mladým lidem poskytnout jasné vyhlídky, pokud jde o přeměnu jejich 
dočasných či zkrácených úvazků – po určité době a za přesně stanovených 
podmínek – na pracovní smlouvy na plný úvazek a na dobu neurčitou. Mladí 
lidé musí mít jasnou perspektivu dosažení větší stability. 

V neposlední řadě se musíme zabývat službami zaměstnanosti. Včasný 
zásah při ohrožení zaměstnání mladých lidí je zásadní a stejně významné je 
dotovat zaměstnanost zranitelných skupin, které by měly obtíže s přístupem 
na běžný trh práce, zejména mladých lidí s nulovou či velmi nízkou kvalifi kací. 
Dobrým příkladem takového opatření je „záruka pro mladé“, o které hovoří 
iniciativa Mládež v pohybu. Ta vede členské státy k tomu, aby mladým lidem 
nabízely pracovní místa, další zvyšování kvalifi kace či pracovní zkušenost do 
šesti měsíců od ukončení školní docházky.

Anna Maria Darmanin
místopředsedkyně

Vážení čtenáři,
jako místopředseda EHSV, Evropan a Polák se 
velmi těším na vůbec první polské předsednictví 
Rady EU. 

Vítám polské rozhodnutí přijímat rozhodné 
kroky orientované na růst a nezaměřovat se pouze 

na splácení evropských dluhů, které přes veškerou svou důležitost samo 
o sobě nezajistí silný růst. Identifi kovali jsme skutečné příčiny krize a nyní 
je čas pohlédnout kupředu a formulovat rozumné strategie podporující 
růst, a tím zachovat další konkurenceschopnost Evropy. 

Upřímně doufám, že polské předsednictví dosáhne pokroku v řadě 
klíčových oblastí, jako je jednotný trh, který by po svém dokončení podpořil 
hospodářský růst. Ambiciózní rozpočet EU by rovněž zvýšil hospodářský 
potenciál Evropy a já očekávám, že polské předsednictví v nadcházejících 
rozpočtových jednáních o novém fi nančním výhledu na význam tohoto 
aspektu dostatečně upozorní. 

Před zahájením jednání dal EHSV jasně najevo svůj názor, že zásada 
„spravedlivého vyrovnání“ musí být zrušena. Je v protikladu s hodnotami, 
na nichž spočívá evropská integrace, zejména se solidaritou a vzájemnou 
prospěšností. EHSV podporuje zásadu vlastních zdrojů EU přímo 
navázaných na rozpočet EU, které nahradí příspěvky jednotlivých států. 
Způsob fi nancování rozpočtu EU je jasným ukazatelem pokroku evropské 
integrace. 

V posledních dvou letech Výbor vytrvale požadoval, aby byla občanská 
společnost významněji zapojena do provádění právních předpisů 
vycházejících z EU a do podpory hospodářské integrace v zemích, jež 
jsou součástí iniciativy Východního partnerství. Proto mne velmi těší, 
že Východní partnerství, které bylo poslední dobou možná do jisté míry 
přehlíženo, patří k prioritám agendy tohoto předsednictví. Nedávné 
události na jižním pobřeží Středozemního moře prokázaly, jak zásadní 
význam má stabilní sousedství, a  to nejen z hlediska obchodu nebo 
zabezpečení energie. 

V tomto kontextu by polská zkušenost mírumilovné revoluce proti 
komunistickému režimu v roce 1989 a následné úspěšné transformace 
mohla být využita k podpoře šíření demokracie v arabském světě. Jako 
v tehdejším Polsku, události v arabském světě nyní prokázaly zásadní roli 
občanské společnosti při vytváření Historie – s velkým „H“. Tento fakt 
mne těší a jsem pyšný na to, že organizovaná občanská společnost, kterou 
EHSV na úrovni EU zastupuje, je připravena a ochotna pomoci polskému 
předsednictví s dosažením jeho ambiciózních a velmi aktuálních cílů. 

Jacek Krawczyk
místopředseda

20. července 2011
Varšava, Polsko: konference 
věnovaná monitorování 
stanoviska EHSV Udržitelný 
rozvoj dopravní politiky 
EU a TEN-T, pořádaná 
ve spolupráci s polským 
ministerstvem infrastruktury 

13. září 2011,
EHSV, Brusel: setkání řídícího 
výboru EHSV pro strategii 
Evropa 2020 se zástupci 
národních HSR 

21.–22. září 2011
EHSV, Brusel: slavnostní 
udělování cen soutěže 
EESC Design Eleven 
a zahájení výstavy

V TOMTO VYDÁNÍ
Evropský rok dobrovolnictví: 
ocenění dobrovolnictví

Polské předsednictví: 
„Polsko se bude zasazovat 
o konkurenceschopnou, 
bezpečnou a otevřenou 
Evropu,“ říká polský státní 
tajemník pro evropské 
záležitosti

Polské předsednictví požádalo 
EHSV o vypracování čtyř 
průzkumných stanovisek

EHSV se zasazuje 
o nezaměstnané mladé lidi

Společný workshop EU a Ruska 
– posílení občanské společnosti 
ve snahách o udržitelnost

POZNAMENEJTE SI
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Přezkum rozpočtu EU probíhá v období 

velké fi nanční nejistoty na celém kon-

tinentu. EHSV zveřejnil svá doporu-

čení ve stanovisku, které vypracovali 

pan Malosse (skupina Zaměstnavatelé, 

Francie) a pan Dantin (skupina Zaměst-

nanci, Francie). Kvůli hospodářské 

a fi nanční krizi a narůstajícím schod-

kům ve většině členských států panuje 

názor, že EU nemá rozpočtovou pod-

poru k realizaci své politické strategie 

či k plnění svých nových závazků vyplý-

vajících z Lisabonské smlouvy. Proto je 

Hlavním cílem, který si polské předsednictví stanovilo, je posílení hospodářského růstu a opě-

tovné získání důvěry veřejnosti. Evropa se poučila z krize a provedla reformu svého hospodář-

ského pilíře. Nyní musí přijmout rozhodná opatření ve prospěch růstu a budování konkuren-

ceschopného hospodářství. Pro tento účel se Polsko zaměří na rozšíření a prohloubení jednot-

ného evropského trhu, podporu investiční politiky a posílení intelektuálního kapitálu. Všechny 

tyto aktivity jsou obsaženy v první z priorit polského předsednictví pod názvem „Evropská 

integrace jako zdroj růstu“. Abychom mohli úspěšně uskutečnit naše záměry v této oblasti, 

k nimž patří také aktivní politika zaměstnanosti, budou pro nás mimořádně důležitá doporu-

čení, o něž jsme požádali Evropský hospodářský a sociální výbor.

Dalším aspektem, jímž se chceme zabývat, je „Bezpečná Evropa“. Sem spadá 
jak energetická bezpečnost, kterou Polsko v EU prosazuje již řadu let, tak zajišťo-
vání potravin a posílení bezpečnostní a obranné politiky EU. Naším cílem je posí-
lení postavení EU na mezinárodní scéně a budeme podporovat veškeré činnosti, 
jež vedou k jeho dosažení. 

Třetí a nejobsáhlejší hlavní prioritou polského předsednictví Rady EU je Evropa využívající své otevřenosti. Máme 
v úmyslu přivést do Evropské unie Chorvatsko a podporovat proces přistoupení dalších zemí. Budeme prohlubovat 
Východní partnerství a přispívat k tomu, aby se Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie 
dostaly do sféry vlivu EU. V rámci Východního partnerství budeme usilovat o uzavírání dohod o přidružení a o vytvá-
ření zón volného obchodu. V této souvislosti pro nás EHSV připravuje stanovisko k interakci mezi Východním part-
nerstvím a východním rozměrem politik EU.

Předsedat Radě EU neznamená jen plánovat budoucnost, ale především vhodným způsobem reagovat na aktuální 
dění. Z tohoto důvodu budeme bedlivě sledovat vývoj událostí u jižních sousedů EU a podporovat činnosti směřující 
k navázání nových vztahů EU s arabským světem. Jde nám rovněž o vypracování komplexní akční strategie ve pro-
spěch demokratizace a vytváření moderních státních struktur v zemích tohoto regionu.

Polské předsednictví zkrátka chce budovat hospodářsky silnou Evropu, což přinese pozitivní vyhlídky do budoucna 
a zlepšení všeobecné nálady v EU. Je zřejmé, že se to neobejde bez aktivního zapojení občanské společnosti, kterou na 
úrovni EU zastupuje Evropský hospodářský a sociální výbor.

Mikołaj Dowgielewicz, státní tajemník pro evropské záležitosti a hospodářskou politiku, polské ministerstvo zahraničních věcí.

potřebný inteligentní rozpočet, který 

EU poskytne prostředky odpovídající 

jejím ambicím, bez zvýšení daňového 

zatížení doléhajícího na občany a pod-

niky v celé Evropě. 

EHSV se domnívá, že je třeba 
přestat používat pojem „spraved-
livé vyrovnání“ (juste retour), neboť 
odporuje hodnotám solidarity 
a vzájemné prospěšnosti, na nichž 
se zakládá evropská integrace. 
Namísto toho musí být uplatňo-

vána zásada subsidiarity, podle níž 
by se záležitosti měly řešit na nej-
nižší nebo nejméně centralizované 
úrovni. EHSV podporuje návrh 
Evropské komise, aby byly využí-
vány vlastní zdroje, jež mohou být 
vytvořeny ex nihilo nebo nahradit 
státní daně. Vnitrostátní rozpočty 
a  evropský rozpočet by se měly 
vzájemně doplňovat, aby měla EU 
maximální prostor pro realizaci 
politických cílů.

Pro účinnost rozpočtu je zásadní 
soustředit se na získání podpory 
veřejnosti, kterou lze přesvěd-
čit zdůrazněním nákladů na nee-
xistenci společného evropského 
postupu. Z tohoto důvodu si EHSV 
stejně jako Evropský parlament 
přeje, aby byly provedeny a zve-
řejněny studie o těchto nákladech, 
které by ozřejmily duplicitu ve vni-
trostátních rozpočtech. Výbor by se 
do provádění těchto studií zapojil 
a poskytl by další propagační mate-
riál pro evropské občany. (ma) 
 
 
 
 ●

VE STRUČNOSTI

PIN MEMORIAM

EHSV se vyjadřuje k summitu zemí G-20 
na téma Globální řešení nestability cen

Ministři zemědělství zemí skupiny G-20 

se ve dnech 22. a 23. června sešli v Paříži, 

aby hovořili o  trendech na globálních 

zemědělských trzích a o  souvisejících 

obchodních jednáních. Francie jakožto 

země, která v  současné době skupině 

G-20 předsedá, řadí zabezpečení potra-

vin mezi své  hlavní politické priority 

a požádala EHSV, aby poskytl podklady 

pro červnový summit. Otázky zabezpe-

čení potravin hrají důležitou roli v země-

dělských, obchodních i rozvojových poli-

tikách EU. 

S  cílem položit základ pro 
svůj postoj uspořádal EHSV dne 
23.  května konferenci s  názvem 
Potraviny pro všechny – na cestě 
k  celosvětové dohodě. V  Bruselu 

se sešli zástupci OSN, 
FAO, G-20 a EU i další 
účastníci a  projedná-
vali veškeré možné způ-
soby celosvětového boje 
proti zemědělské krizi. 
Konference se zúčast-
nili vrcholní politici 
a  odborníci a  zabý-
vali se doporučeními 
EU pro jednání minis-
trů zemědělství zemí 
skupiny G-20 ve dnech 

22. a 23. června. 

„Nemůžeme si dovolit další země-
dělskou krizi na globálních trzích. 
Nekontrolované spekulace mají 
ničivý dopad na rozvojové země, 
způsobují hlad a vrhají naše země-
dělce do chudoby. To musíme zasta-
vit a Evropská unie se zavázala, že 
tak učiní,“ prohlásil Staffan Nils-
son, předseda Evropského hospo-
dářského a sociálního výboru, který 
této konferenci předsedal.

Konkrétní návrhy, projed-
nané a schválené v Paříži ve dnech 
22.  a  23.  června v  návaznosti na 
návrhy, které EHSV předložil fran-
couzskému předsednictví, se týkají 

šesti oblastí: podpory udržitelného 
zemědělství, klíčové úlohy občanské 
společnosti, uznání práva na potra-
viny, potřeby soudržných politik, 
lepšího fungování zemědělských 
trhů a  ochrany nejzranitelnějších 
jedinců. 

EHSV dále důrazně plédoval za 
lepší koordinaci a spolupráci mezi-
národních organizací a, což je nej-
důležitější, za větší soudržnost opat-
ření, která tyto organizace přijímají. 
Zdůraznil rovněž nutnost usnad-
nit přístup k mezinárodní a evrop-
ské fi nanční podpoře zemědělcům, 
včetně drobných zemědělců, a zaru-
čit, že ženy budou mít rovnoprávný 
a neomezený přístup k výrobním 
zdrojům. (ail)

Závěry z  konference Potraviny 
pro všechny – na cestě k celosvětové 
dohodě jsou k dispozici na následu-
jící internetové stránce:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 ●

EU počítá s tím, že Polsko do 
Evropy vnese novou kvalitu

Společný workshop EU a Ruska

Dne 28. června se v Bruselu konal společný workshop EHSV 

a Občanské komory Ruska. Obě strany se setkaly počtvrté, avšak 

tentokrát se zaměřily především na vyhlídky pokroku směrem 

k zelenějším ekonomikám. Diskuse proběhla v souvislosti s kon-

ferencí OSN o udržitelném rozvoji, jež se bude konat příští rok 

v Riu. Ta poskytne skvělou příležitost k tomu, aby se ukázala 

míra shody občanských společností EU a Ruska.

Ještě před konáním konference OSN vysílají účastníci 
tohoto workshopu jasné poselství, že při přípravě národ-
ních politik je třeba brát více do úvahy ekologické otázky. 
Dále zdůraznili význam zapojení organizované občan-
ské společnosti do utváření těchto udržitelných politik 
v oblasti životního prostředí. Účastníci rovněž projednali 
další otázky zásadního významu, jako je např. migrace 
a úloha občanské společnosti v partnerství EU a Ruska 
pro modernizaci. 

Další informace a závěry workshopu naleznete na 
adrese:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neig-
hbours-and-russia (ti) ●

Návštěva poradního výboru Evropského 
hospodářského prostoru v Estonsku

Poradní výbor Evropského hospo-

dářského prostoru (PV EHP) uspořá-

dal na návrh svého předsednictva svou 

19. schůzi v estonském Tartu. Schůze se 

konala ve dnech 12. a 13. května 2011 

a její součástí byla návštěva rehabilitač-

ního centra estonské nadace Agrenska 

pro postižené děti a rodiny a také vědec-

kého parku v Tartu.

Na schůzi se projednávala 
Dohoda o  Evropském hospo-
dářském prostoru. Přítomni byli 
i pan Lars Erik Nordgaard, ředitel 
sekretariátu ESVO, a pan Per San-
derud, předseda Kontrolního úřadu 
ESVO. Na programu jednání bylo 

rovněž přistoupení Islandu k Evrop-
ské unii.

Členové PV EHP dále projedná-
vali usnesení k aktu o jednotném trhu 
a usnesení k pracovnímu dokumentu 
o správě ekonomických záležitostí 
v EU. Profesor Raul Eamets z univer-
zity v Tartu podal zevrubný přehled 
o hospodářské situaci a fi skální kázni 
a provedl analýzu opatření navrho-
vaných na pomoc eurozóně. 

Jak bylo zdůrazněno v  novém 
usnesení a  zprávě o  inovacích 
v  oblasti energetiky, je zapotřebí 
šířit znalosti o  energeticky účin-
ných technologiích a více tyto tech-
nologie využívat. Byla v nich rov-
něž uvedena výzva k větším inves-
ticím do výzkumu a vývoje. To se 
týká zvláště investic ze soukromého 
sektoru, neboť zde Evropa zaostává. 
Skutečnost, že v této oblasti nejsou 
činné žádné evropské podniky, je 
znepokojivá. 

Po skončení jednání navští-
vili účastníci rehabilitační cent-
rum estonské nadace Agrenska pro 
postižené děti a rodiny v Tammistu. 
Spolupředseda PV EHP pan Meelis 
Joost pohovořil o cílech a činnosti 
estonsko-švédské stálé spolupráce 
zahájené v roce 2003. Nejdůležitěj-
ším bodem návštěvy byla možnost 
prohlédnout si investici z  finanč-
ního mechanismu Norska a  EHP 
v podobě cvičné kuchyně, v níž se 
mladí postižení lidé učí vařit, obslu-
hovat, sestavovat jídelníček apod. 

Další cesta vedla do vědeckého 
parku v Tartu, kde se návštěvníkům 
dostalo informací o počtu a typech 
firem a  začínajících podniků, jež 
využívají zdejších služeb. Vědecký 
park v Tartu otevřel laboratoře, jež 
mohou fi rmám a začínajícím podni-
kům pomoci s vývojem jejich pro-
duktů. 
 
 ●

Plenární zasedání Evropského jaderného fóra

Na posledním plenárním zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF), které se konalo 

ve dnech 19.–20. května 2011 v Praze, byl novým předsedou pracovní skupiny ENEF 

pro transparentnost jmenován pan Richard Adams. V této funkci nahradil zesnulého 

předsedu sekce TEN pana Jánose Tótha, kterého velice postrádáme. 

ENEF je unikátní a zcela otevřenou platformou pro obsáhlou diskusi o otáz-
kách transparentnosti, jakož i o příležitostech a rizicích souvisejících s jader-
nou energií. V této souvislosti EHSV pořádá pravidelné konference s různými 
subjekty evropské občanské společnosti. V roce 2009 se konala konference 
na téma Názory evropské občanské společnosti na atomovou energii a v roce 
2010 byla tématem Jaderná energie: možnosti a rizika – názory občanské spo-
lečnosti a zúčastněných subjektů. 

Otázka budoucnosti energie s nízkým obsahem uhlíku se těší velkému zájmu 
ve všech členských státech a Výbor do budoucna plánuje dále zapojit zúčast-
něné strany do problematiky jaderné bezpečnosti (v listopadu 2011) a budoucí 
kombinované výroby nízkouhlíkové energie (v roce 2012). (ak) ●

Finanční vzdělávání a zodpovědné využívání 
fi nančních produktů (ECO/297)

V souvislosti s rostoucí složitostí a neprůhledností fi nančního systému je fi nanční vzdě-

lávání klíčové pro zodpovědné využívání fi nančních produktů.

Strategie a iniciativy, které vznikají z popudu Evropské komise a OECD za 
účelem řešení nedostatků fi nančního systému, musí být doprovázeny jasným 
závazkem fi nančního sektoru. Řádné uplatňování nových předpisů má kromě 
toho podpořit přístup k transparentním fi nančním produktům.

Finanční vzdělávání musí být pojímáno jako globální politika, která je sou-
částí celého životního cyklu, studijních plánů vzdělávacího systému a odborné 
přípravy a rekvalifi kace zaměstnanců. Dále by mělo podpořit fi nanční začle-
nění a zodpovědné spoření. (ctp) ●

Členové z Maďarska a Slovinska se setkali se sdělovacími prostředky ze svých zemí
Ve dnech 15. a 16. června se v prostorách EHSV konala dvě setkání se 

zástupci médií; na prvním se sešli členové EHSV a novináři z Maďar-

ska, druhého se zúčastnili členové EHSV a novináři ze Slovinska. 

Maďarští novináři pozvaní maďarskou členkou EHSV Kongou Jóo-

vou (skupina Různé zájmy) měli také možnost zúčastnit se plenár-

ního zasedání a získat informace o úloze Výboru a způsobu jeho práce. 

Místopředsedkyně Anna Maria Darmanin uspořádala 
oběd se zástupci tisku a využila této příležitosti k představení 
práce Výboru a k osobnímu setkání s novináři v rámci řady 
neformálních schůzek. Tyto schůzky paní místopředsedkyně 
pořádá s cílem pomoci členům a zástupcům tisku vytvořit si 
přímé vztahy a usnadnit výměnu názorů mezi nimi v nefor-
málním prostředí. (ail) ●

Opustil nás Zenonas Rokus Rudzikas

Zpráva o náhlé a předčasné smrti našeho váženého kolegy a pří-

tele Zenona Rudzikase ve věku 71 let námi hluboce otřásla. Byl to 

výjimečný člověk a jeho práce je stále živá v našich srdcích, mys-

lích i vědecké komunitě. Jeho mimořádný intelekt částečně pře-

krývalo a doplňovalo klidné a skromné vystupování. Byl aktiv-

ním litevským členem EHSV od roku 2006 a podstatným způso-

bem se podílel na práci Výboru, mimo jiné svým velmi oceňova-

ným působením v sekcích NAT, REX a TEN. 

Čas a úsilí, které věnoval EHSV, doplňoval velmi bohatý 
akademický život, jehož významnou etapou bylo předsed-

nictví litevské Akademie věd. Vynikal v přírodních vědách, byl uznávaným 
odborníkem v oblasti jaderné spektroskopie a jedním z nejvýraznějších litev-
ských teoretických fyziků. Jeho výzkum a objevy mu přinesly četná ocenění. 
Jménem tohoto oblíbeného člověka a vynikajícího teoretického fyzika pokřtili 
jeho kolegové planetku hlavního pásu 167960 Rudzikas. 

Profesor Zenonas Rudzikas byl nejen mimořádně nadaným a vysoce oce-
ňovaným vědcem, ale také skromným a přátelským člověkem a skutečným 
evropským občanem. Dokládá to skutečnost, že byl jedním z otců-zaklada-
telů litevské Národní hospodářské a sociální rady.

Jeho elán a intelektuální i lidské schopnosti budeme postrádat nejen my 
v EHSV, ale všichni, kdo měli možnost ho poznat a spolupracovat s ním.

Luca Jahier,
předseda skupiny Různé zájmy
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Náklad: 15 500 výtisků 

Příští číslo vyjde v září 2011.

VYTIŠTĚNO NA 100% RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

Čekají nás nejtěžší jednání o rozpočtu v historii
postoje v Radě a předložit takový 
návrh nařízení, jenž bude mít šanci 
na schválení v  Evropském parla-
mentu. Očekávám také, že k jedná-
ním o příštím finančním výhledu 
přispěje i  Evropský hospodářský 
a sociální výbor, aby zazněly obavy 
i naděje občanské společnosti a soci-
álních partnerů.

V době omezených finančních 
zdrojů členské státy pravidelně 
vyzývají Evropskou unii, aby dělala 
více například v oblastech energe-
tiky, životního prostředí, migrace 
a diplomacie, zároveň však chtějí, 
aby měla EU nižší rozpočet (při-
čemž významné úspory by bylo 
nutné hledat jinde než v nákladech 
na administrativu, jež představují 
pouhých 5,8  % rozpočtu). Složit 
tuto rozpočtovou Rubikovu kostku 
bude jedním z klíčových úkolů pol-
ského předsednictví. 

Byl jsem s polským premiérem 
a jeho týmem často v kontaktu, proto 
vím, že tento úkol zvládnou. 
 
 
 ●

Polské předsednictví EU nebude žádnou 

šestiměsíční procházkou růžovým sadem. 

Pomysleme jen na to, že se vláda Donalda 

Tuska ujímá rotujícího předsednictví 

v době, kdy řada členských států bojuje 

s následky skutečnosti, že jejich výdaje 

byly po dlouhá léta vyšší než příjmy, kdy 

si sama EU klade otázky ohledně hranič-

ních kontrol a své úlohy ve Středomoří 

a kdy navíc začíná „rozpočtová sezóna“!

Právě rozpočet brzy prověří 
schopnosti polského předsednic-

tví, protože se očekává, že Rada při-
jme rozhodnutí o rozpočtu EU na 
rok 2012. Koncem dubna vyzvala 
Komise k  jeho navýšení o  4,9  %. 
Hlavním důvodem je to, že se blíží 
dokončení projektů fi nancovaných 
z prostředků EU a v nadcházejícím 
roce bude nutné uhradit platby člen-
ským státům, jež do té doby dokončí 
své projekty (např. v oblasti infra-
struktury, zaměstnanosti a životního 
prostředí). Řada členských států však 
již dala na vědomí, že si takové navý-
šení unijního rozpočtu nepřeje. Pol-
ské předsednictví bude muset najít 
řešení protichůdných priorit člen-
ských států: mnoho z  nich chce 
alespoň minimální navýšení roz-
počtu EU, to však pod podmínkou, 
že jejich regiony, podniky, vědečtí 
pracovníci, nevládní organizace 
atd. nepřijdou o svůj podíl z fi nan-
cování EU.

Téměř současně bude polské 
předsednictví konfrontováno se 
zahájením jednání o příštím fi nanč-
ním rámci. Nesmíme si dělat iluze: 
budou to ta nejtěžší jednání o roz-
počtu v dějinách EU. Polská vláda 
bude muset uspokojit protichůdné 
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Rozhovor s panem Jerzym Buzkem, předsedou Evropského parlamentu

EHSV info: S jakým poselstvím se obrátíte na zástupce občanské 
společnosti z celé Evropy? Bude i nadále posilována spolupráce mezi 
poslanci Evropského parlamentu a zástupci občanské společnosti?

Jerzy Buzek: Chtěl bych znovu zdůraznit úlohu, kterou hraje organizovaná občanská spo-

lečnost v demokracii. Hovořil jsem o tom mimo jiné na zahájení Agory v lednu letošního 

roku a několikrát jsem se o tom zmínil v kritických proslovech na adresu režimů v severní 

Africe či v Bělorusku. Opakovaně jsem při tom zdůrazňoval, že je nutné zintenzivnit 

podporu organizací občanské společnosti. Tento požadavek se odrazil v řadě usnesení 

Evropského parlamentu. V Evropské unii totiž víme, že demokracie bez občanské spo-

lečnosti není možná.

Právě vy, členové EHSV, zastupujete občanskou společnost a hájíte zájmy, 
jež jsou důležité ze společenského hlediska. Napomáháte k dosažení sku-
tečného dialogu mezi EU a jejími občany a šíříte informace o EU ve vašich 
zemích, bez nichž by nebylo ochoty k hlubší integraci. Evropský parlament vás 
potřebuje. Tato spolupráce musí pokračovat pro dobro občanů EU. Z našich 
společných zkušeností budou těžit země, jež se nyní vydávají nebo se někdy 
v budoucnu vydají na cestu demokratických reforem. A to je naším velkým 
úspěchem.

EHSV info: Co očekáváte od polského předsednictví Rady EU?

Jerzy Buzek: Často opakuji, že EU počítá s tím, že Polsko do Evropy vnese novou kva-

litu a dodá jí inspiraci svou podnikavostí, otevřeností a svým entuziasmem. Jedná se 

o poznávací znaky Polska. Našim přáním je, aby se Evropa stala nejkonkurenceschop-

nějším hospodářstvím na světě. Proto mám radost z cílů, jež si Polsko stanovilo na dobu 

předsednictví, tj. efektivní a solidární rozpočet, posílení vnitřního trhu a lepší využití 

potenciálu lidského kapitálu.

Vítám angažovanost Polska v politice sousedství, včetně Východního part-
nerství a jižního sousedství, díky nimž se naše hodnoty a poselství dostávají 
za hranice EU. 

Coby předseda Evropského parlamentu počítám s jeho dobrou spoluprací 
s vládou Polské republiky, jelikož od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
rozhodujeme spolu s Radou Evropské unie o většině právních předpisů. Dou-
fám také, že Polsko bude úspěšně slaďovat zájmy členských států, což je úkol 
nesnadný, obzvláště během krize. Problémů je dost, ale Polsko nejednou 
dokázalo, že je efektivním a solidárním členem EU s obrovským potenciá-
lem. (mb) 
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Úsilí o rozpočtovou rovnováhu

Polsko je pro konkurenceschopnou, bezpečnou a otevřenou Evropu

Vážení čtenáři,

míra nezaměstnanosti mládeže ve Španělsku v současné 

době přesahuje 44 % (podle údajů Eurostatu). To je sku-

tečně neblahé číslo, a neutěší nás ani statistiky jiných člen-

ských států EU. Ve více než polovině členských států EU je 

tato míra vyšší než 20 %. Ve všech členských státech, u nichž jsou k dispozici údaje, je 

míra nezaměstnanosti mládeže trvale vyšší než celková míra nezaměstnanosti. 

Nezaměstnaní mladí lidé představují žalostně promarněný potenciál, což 
nejen narušuje hospodářský růst, ale bude mít závažný dopad na sociální 
soudržnost v budoucnosti. Nezaměstnanost je kromě toho společenský 
problém, který má enormní individuální náklady. Podle Dannyho Dorlinga, 
profesora socioekonomické geografie na Univerzitě v  Sheffieldu, je 
nezaměstnanost pro mladé lidi extrémně škodlivá – zanechává na nich šrámy 
a může mít dlouhodobé důsledky: vyšší nebezpečí budoucí nezaměstnanosti, 
nižší výdělky v průběhu celého života a mnohé další. 

EHSV v poslední době pořádal řadu akcí, zejména ve Španělsku a na 
Maltě (můžete si o nich přečíst v tomto vydání), jejichž cílem bylo postavit 
se tomuto problému čelem. Došli jsme k závěru, že neexistuje jedno jediné 
zázračné řešení této obtížné situace, ale že je třeba přijmout opatření v několika 
oblastech zároveň. 

Za prvé musíme povzbudit hospodářský růst, který vytváří pracovní místa. 
Pokud poroste ekonomika, zlepší se také vyhlídky mladých lidí na zaměstnání. 
Za druhé se musíme vypořádat s problémem předčasného ukončování školní 
docházky a nastolit rovnováhu mezi vzdělávacími systémy a potřebami trhů 
práce. Velký význam má v tomto ohledu také neformální vzdělávání. Za třetí 
je třeba přehodnotit regulační rámec našich trhů práce v duchu fl exikurity. 
Musíme mladým lidem poskytnout jasné vyhlídky, pokud jde o přeměnu jejich 
dočasných či zkrácených úvazků – po určité době a za přesně stanovených 
podmínek – na pracovní smlouvy na plný úvazek a na dobu neurčitou. Mladí 
lidé musí mít jasnou perspektivu dosažení větší stability. 

V neposlední řadě se musíme zabývat službami zaměstnanosti. Včasný 
zásah při ohrožení zaměstnání mladých lidí je zásadní a stejně významné je 
dotovat zaměstnanost zranitelných skupin, které by měly obtíže s přístupem 
na běžný trh práce, zejména mladých lidí s nulovou či velmi nízkou kvalifi kací. 
Dobrým příkladem takového opatření je „záruka pro mladé“, o které hovoří 
iniciativa Mládež v pohybu. Ta vede členské státy k tomu, aby mladým lidem 
nabízely pracovní místa, další zvyšování kvalifi kace či pracovní zkušenost do 
šesti měsíců od ukončení školní docházky.

Anna Maria Darmanin
místopředsedkyně

Vážení čtenáři,
jako místopředseda EHSV, Evropan a Polák se 
velmi těším na vůbec první polské předsednictví 
Rady EU. 

Vítám polské rozhodnutí přijímat rozhodné 
kroky orientované na růst a nezaměřovat se pouze 

na splácení evropských dluhů, které přes veškerou svou důležitost samo 
o sobě nezajistí silný růst. Identifi kovali jsme skutečné příčiny krize a nyní 
je čas pohlédnout kupředu a formulovat rozumné strategie podporující 
růst, a tím zachovat další konkurenceschopnost Evropy. 

Upřímně doufám, že polské předsednictví dosáhne pokroku v řadě 
klíčových oblastí, jako je jednotný trh, který by po svém dokončení podpořil 
hospodářský růst. Ambiciózní rozpočet EU by rovněž zvýšil hospodářský 
potenciál Evropy a já očekávám, že polské předsednictví v nadcházejících 
rozpočtových jednáních o novém fi nančním výhledu na význam tohoto 
aspektu dostatečně upozorní. 

Před zahájením jednání dal EHSV jasně najevo svůj názor, že zásada 
„spravedlivého vyrovnání“ musí být zrušena. Je v protikladu s hodnotami, 
na nichž spočívá evropská integrace, zejména se solidaritou a vzájemnou 
prospěšností. EHSV podporuje zásadu vlastních zdrojů EU přímo 
navázaných na rozpočet EU, které nahradí příspěvky jednotlivých států. 
Způsob fi nancování rozpočtu EU je jasným ukazatelem pokroku evropské 
integrace. 

V posledních dvou letech Výbor vytrvale požadoval, aby byla občanská 
společnost významněji zapojena do provádění právních předpisů 
vycházejících z EU a do podpory hospodářské integrace v zemích, jež 
jsou součástí iniciativy Východního partnerství. Proto mne velmi těší, 
že Východní partnerství, které bylo poslední dobou možná do jisté míry 
přehlíženo, patří k prioritám agendy tohoto předsednictví. Nedávné 
události na jižním pobřeží Středozemního moře prokázaly, jak zásadní 
význam má stabilní sousedství, a  to nejen z hlediska obchodu nebo 
zabezpečení energie. 

V tomto kontextu by polská zkušenost mírumilovné revoluce proti 
komunistickému režimu v roce 1989 a následné úspěšné transformace 
mohla být využita k podpoře šíření demokracie v arabském světě. Jako 
v tehdejším Polsku, události v arabském světě nyní prokázaly zásadní roli 
občanské společnosti při vytváření Historie – s velkým „H“. Tento fakt 
mne těší a jsem pyšný na to, že organizovaná občanská společnost, kterou 
EHSV na úrovni EU zastupuje, je připravena a ochotna pomoci polskému 
předsednictví s dosažením jeho ambiciózních a velmi aktuálních cílů. 

Jacek Krawczyk
místopředseda

20. července 2011
Varšava, Polsko: konference 
věnovaná monitorování 
stanoviska EHSV Udržitelný 
rozvoj dopravní politiky 
EU a TEN-T, pořádaná 
ve spolupráci s polským 
ministerstvem infrastruktury 

13. září 2011,
EHSV, Brusel: setkání řídícího 
výboru EHSV pro strategii 
Evropa 2020 se zástupci 
národních HSR 

21.–22. září 2011
EHSV, Brusel: slavnostní 
udělování cen soutěže 
EESC Design Eleven 
a zahájení výstavy

V TOMTO VYDÁNÍ
Evropský rok dobrovolnictví: 
ocenění dobrovolnictví

Polské předsednictví: 
„Polsko se bude zasazovat 
o konkurenceschopnou, 
bezpečnou a otevřenou 
Evropu,“ říká polský státní 
tajemník pro evropské 
záležitosti

Polské předsednictví požádalo 
EHSV o vypracování čtyř 
průzkumných stanovisek

EHSV se zasazuje 
o nezaměstnané mladé lidi

Společný workshop EU a Ruska 
– posílení občanské společnosti 
ve snahách o udržitelnost
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Přezkum rozpočtu EU probíhá v období 

velké fi nanční nejistoty na celém kon-

tinentu. EHSV zveřejnil svá doporu-

čení ve stanovisku, které vypracovali 

pan Malosse (skupina Zaměstnavatelé, 

Francie) a pan Dantin (skupina Zaměst-

nanci, Francie). Kvůli hospodářské 

a fi nanční krizi a narůstajícím schod-

kům ve většině členských států panuje 

názor, že EU nemá rozpočtovou pod-

poru k realizaci své politické strategie 

či k plnění svých nových závazků vyplý-

vajících z Lisabonské smlouvy. Proto je 

Hlavním cílem, který si polské předsednictví stanovilo, je posílení hospodářského růstu a opě-

tovné získání důvěry veřejnosti. Evropa se poučila z krize a provedla reformu svého hospodář-

ského pilíře. Nyní musí přijmout rozhodná opatření ve prospěch růstu a budování konkuren-

ceschopného hospodářství. Pro tento účel se Polsko zaměří na rozšíření a prohloubení jednot-

ného evropského trhu, podporu investiční politiky a posílení intelektuálního kapitálu. Všechny 

tyto aktivity jsou obsaženy v první z priorit polského předsednictví pod názvem „Evropská 

integrace jako zdroj růstu“. Abychom mohli úspěšně uskutečnit naše záměry v této oblasti, 

k nimž patří také aktivní politika zaměstnanosti, budou pro nás mimořádně důležitá doporu-

čení, o něž jsme požádali Evropský hospodářský a sociální výbor.

Dalším aspektem, jímž se chceme zabývat, je „Bezpečná Evropa“. Sem spadá 
jak energetická bezpečnost, kterou Polsko v EU prosazuje již řadu let, tak zajišťo-
vání potravin a posílení bezpečnostní a obranné politiky EU. Naším cílem je posí-
lení postavení EU na mezinárodní scéně a budeme podporovat veškeré činnosti, 
jež vedou k jeho dosažení. 

Třetí a nejobsáhlejší hlavní prioritou polského předsednictví Rady EU je Evropa využívající své otevřenosti. Máme 
v úmyslu přivést do Evropské unie Chorvatsko a podporovat proces přistoupení dalších zemí. Budeme prohlubovat 
Východní partnerství a přispívat k tomu, aby se Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie 
dostaly do sféry vlivu EU. V rámci Východního partnerství budeme usilovat o uzavírání dohod o přidružení a o vytvá-
ření zón volného obchodu. V této souvislosti pro nás EHSV připravuje stanovisko k interakci mezi Východním part-
nerstvím a východním rozměrem politik EU.

Předsedat Radě EU neznamená jen plánovat budoucnost, ale především vhodným způsobem reagovat na aktuální 
dění. Z tohoto důvodu budeme bedlivě sledovat vývoj událostí u jižních sousedů EU a podporovat činnosti směřující 
k navázání nových vztahů EU s arabským světem. Jde nám rovněž o vypracování komplexní akční strategie ve pro-
spěch demokratizace a vytváření moderních státních struktur v zemích tohoto regionu.

Polské předsednictví zkrátka chce budovat hospodářsky silnou Evropu, což přinese pozitivní vyhlídky do budoucna 
a zlepšení všeobecné nálady v EU. Je zřejmé, že se to neobejde bez aktivního zapojení občanské společnosti, kterou na 
úrovni EU zastupuje Evropský hospodářský a sociální výbor.

Mikołaj Dowgielewicz, státní tajemník pro evropské záležitosti a hospodářskou politiku, polské ministerstvo zahraničních věcí.

potřebný inteligentní rozpočet, který 

EU poskytne prostředky odpovídající 

jejím ambicím, bez zvýšení daňového 

zatížení doléhajícího na občany a pod-

niky v celé Evropě. 

EHSV se domnívá, že je třeba 
přestat používat pojem „spraved-
livé vyrovnání“ (juste retour), neboť 
odporuje hodnotám solidarity 
a vzájemné prospěšnosti, na nichž 
se zakládá evropská integrace. 
Namísto toho musí být uplatňo-

vána zásada subsidiarity, podle níž 
by se záležitosti měly řešit na nej-
nižší nebo nejméně centralizované 
úrovni. EHSV podporuje návrh 
Evropské komise, aby byly využí-
vány vlastní zdroje, jež mohou být 
vytvořeny ex nihilo nebo nahradit 
státní daně. Vnitrostátní rozpočty 
a  evropský rozpočet by se měly 
vzájemně doplňovat, aby měla EU 
maximální prostor pro realizaci 
politických cílů.

Pro účinnost rozpočtu je zásadní 
soustředit se na získání podpory 
veřejnosti, kterou lze přesvěd-
čit zdůrazněním nákladů na nee-
xistenci společného evropského 
postupu. Z tohoto důvodu si EHSV 
stejně jako Evropský parlament 
přeje, aby byly provedeny a zve-
řejněny studie o těchto nákladech, 
které by ozřejmily duplicitu ve vni-
trostátních rozpočtech. Výbor by se 
do provádění těchto studií zapojil 
a poskytl by další propagační mate-
riál pro evropské občany. (ma) 
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VE STRUČNOSTI

PIN MEMORIAM

EHSV se vyjadřuje k summitu zemí G-20 
na téma Globální řešení nestability cen

Ministři zemědělství zemí skupiny G-20 

se ve dnech 22. a 23. června sešli v Paříži, 

aby hovořili o  trendech na globálních 

zemědělských trzích a o  souvisejících 

obchodních jednáních. Francie jakožto 

země, která v  současné době skupině 

G-20 předsedá, řadí zabezpečení potra-

vin mezi své  hlavní politické priority 

a požádala EHSV, aby poskytl podklady 

pro červnový summit. Otázky zabezpe-

čení potravin hrají důležitou roli v země-

dělských, obchodních i rozvojových poli-

tikách EU. 

S  cílem položit základ pro 
svůj postoj uspořádal EHSV dne 
23.  května konferenci s  názvem 
Potraviny pro všechny – na cestě 
k  celosvětové dohodě. V  Bruselu 

se sešli zástupci OSN, 
FAO, G-20 a EU i další 
účastníci a  projedná-
vali veškeré možné způ-
soby celosvětového boje 
proti zemědělské krizi. 
Konference se zúčast-
nili vrcholní politici 
a  odborníci a  zabý-
vali se doporučeními 
EU pro jednání minis-
trů zemědělství zemí 
skupiny G-20 ve dnech 

22. a 23. června. 

„Nemůžeme si dovolit další země-
dělskou krizi na globálních trzích. 
Nekontrolované spekulace mají 
ničivý dopad na rozvojové země, 
způsobují hlad a vrhají naše země-
dělce do chudoby. To musíme zasta-
vit a Evropská unie se zavázala, že 
tak učiní,“ prohlásil Staffan Nils-
son, předseda Evropského hospo-
dářského a sociálního výboru, který 
této konferenci předsedal.

Konkrétní návrhy, projed-
nané a schválené v Paříži ve dnech 
22.  a  23.  června v  návaznosti na 
návrhy, které EHSV předložil fran-
couzskému předsednictví, se týkají 

šesti oblastí: podpory udržitelného 
zemědělství, klíčové úlohy občanské 
společnosti, uznání práva na potra-
viny, potřeby soudržných politik, 
lepšího fungování zemědělských 
trhů a  ochrany nejzranitelnějších 
jedinců. 

EHSV dále důrazně plédoval za 
lepší koordinaci a spolupráci mezi-
národních organizací a, což je nej-
důležitější, za větší soudržnost opat-
ření, která tyto organizace přijímají. 
Zdůraznil rovněž nutnost usnad-
nit přístup k mezinárodní a evrop-
ské fi nanční podpoře zemědělcům, 
včetně drobných zemědělců, a zaru-
čit, že ženy budou mít rovnoprávný 
a neomezený přístup k výrobním 
zdrojům. (ail)

Závěry z  konference Potraviny 
pro všechny – na cestě k celosvětové 
dohodě jsou k dispozici na následu-
jící internetové stránce:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
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EU počítá s tím, že Polsko do 
Evropy vnese novou kvalitu

Společný workshop EU a Ruska

Dne 28. června se v Bruselu konal společný workshop EHSV 

a Občanské komory Ruska. Obě strany se setkaly počtvrté, avšak 

tentokrát se zaměřily především na vyhlídky pokroku směrem 

k zelenějším ekonomikám. Diskuse proběhla v souvislosti s kon-

ferencí OSN o udržitelném rozvoji, jež se bude konat příští rok 

v Riu. Ta poskytne skvělou příležitost k tomu, aby se ukázala 

míra shody občanských společností EU a Ruska.

Ještě před konáním konference OSN vysílají účastníci 
tohoto workshopu jasné poselství, že při přípravě národ-
ních politik je třeba brát více do úvahy ekologické otázky. 
Dále zdůraznili význam zapojení organizované občan-
ské společnosti do utváření těchto udržitelných politik 
v oblasti životního prostředí. Účastníci rovněž projednali 
další otázky zásadního významu, jako je např. migrace 
a úloha občanské společnosti v partnerství EU a Ruska 
pro modernizaci. 

Další informace a závěry workshopu naleznete na 
adrese:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neig-
hbours-and-russia (ti) ●

Návštěva poradního výboru Evropského 
hospodářského prostoru v Estonsku

Poradní výbor Evropského hospo-

dářského prostoru (PV EHP) uspořá-

dal na návrh svého předsednictva svou 

19. schůzi v estonském Tartu. Schůze se 

konala ve dnech 12. a 13. května 2011 

a její součástí byla návštěva rehabilitač-

ního centra estonské nadace Agrenska 

pro postižené děti a rodiny a také vědec-

kého parku v Tartu.

Na schůzi se projednávala 
Dohoda o  Evropském hospo-
dářském prostoru. Přítomni byli 
i pan Lars Erik Nordgaard, ředitel 
sekretariátu ESVO, a pan Per San-
derud, předseda Kontrolního úřadu 
ESVO. Na programu jednání bylo 

rovněž přistoupení Islandu k Evrop-
ské unii.

Členové PV EHP dále projedná-
vali usnesení k aktu o jednotném trhu 
a usnesení k pracovnímu dokumentu 
o správě ekonomických záležitostí 
v EU. Profesor Raul Eamets z univer-
zity v Tartu podal zevrubný přehled 
o hospodářské situaci a fi skální kázni 
a provedl analýzu opatření navrho-
vaných na pomoc eurozóně. 

Jak bylo zdůrazněno v  novém 
usnesení a  zprávě o  inovacích 
v  oblasti energetiky, je zapotřebí 
šířit znalosti o  energeticky účin-
ných technologiích a více tyto tech-
nologie využívat. Byla v nich rov-
něž uvedena výzva k větším inves-
ticím do výzkumu a vývoje. To se 
týká zvláště investic ze soukromého 
sektoru, neboť zde Evropa zaostává. 
Skutečnost, že v této oblasti nejsou 
činné žádné evropské podniky, je 
znepokojivá. 

Po skončení jednání navští-
vili účastníci rehabilitační cent-
rum estonské nadace Agrenska pro 
postižené děti a rodiny v Tammistu. 
Spolupředseda PV EHP pan Meelis 
Joost pohovořil o cílech a činnosti 
estonsko-švédské stálé spolupráce 
zahájené v roce 2003. Nejdůležitěj-
ším bodem návštěvy byla možnost 
prohlédnout si investici z  finanč-
ního mechanismu Norska a  EHP 
v podobě cvičné kuchyně, v níž se 
mladí postižení lidé učí vařit, obslu-
hovat, sestavovat jídelníček apod. 

Další cesta vedla do vědeckého 
parku v Tartu, kde se návštěvníkům 
dostalo informací o počtu a typech 
firem a  začínajících podniků, jež 
využívají zdejších služeb. Vědecký 
park v Tartu otevřel laboratoře, jež 
mohou fi rmám a začínajícím podni-
kům pomoci s vývojem jejich pro-
duktů. 
 
 ●

Plenární zasedání Evropského jaderného fóra

Na posledním plenárním zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF), které se konalo 

ve dnech 19.–20. května 2011 v Praze, byl novým předsedou pracovní skupiny ENEF 

pro transparentnost jmenován pan Richard Adams. V této funkci nahradil zesnulého 

předsedu sekce TEN pana Jánose Tótha, kterého velice postrádáme. 

ENEF je unikátní a zcela otevřenou platformou pro obsáhlou diskusi o otáz-
kách transparentnosti, jakož i o příležitostech a rizicích souvisejících s jader-
nou energií. V této souvislosti EHSV pořádá pravidelné konference s různými 
subjekty evropské občanské společnosti. V roce 2009 se konala konference 
na téma Názory evropské občanské společnosti na atomovou energii a v roce 
2010 byla tématem Jaderná energie: možnosti a rizika – názory občanské spo-
lečnosti a zúčastněných subjektů. 

Otázka budoucnosti energie s nízkým obsahem uhlíku se těší velkému zájmu 
ve všech členských státech a Výbor do budoucna plánuje dále zapojit zúčast-
něné strany do problematiky jaderné bezpečnosti (v listopadu 2011) a budoucí 
kombinované výroby nízkouhlíkové energie (v roce 2012). (ak) ●

Finanční vzdělávání a zodpovědné využívání 
fi nančních produktů (ECO/297)

V souvislosti s rostoucí složitostí a neprůhledností fi nančního systému je fi nanční vzdě-

lávání klíčové pro zodpovědné využívání fi nančních produktů.

Strategie a iniciativy, které vznikají z popudu Evropské komise a OECD za 
účelem řešení nedostatků fi nančního systému, musí být doprovázeny jasným 
závazkem fi nančního sektoru. Řádné uplatňování nových předpisů má kromě 
toho podpořit přístup k transparentním fi nančním produktům.

Finanční vzdělávání musí být pojímáno jako globální politika, která je sou-
částí celého životního cyklu, studijních plánů vzdělávacího systému a odborné 
přípravy a rekvalifi kace zaměstnanců. Dále by mělo podpořit fi nanční začle-
nění a zodpovědné spoření. (ctp) ●

Členové z Maďarska a Slovinska se setkali se sdělovacími prostředky ze svých zemí
Ve dnech 15. a 16. června se v prostorách EHSV konala dvě setkání se 

zástupci médií; na prvním se sešli členové EHSV a novináři z Maďar-

ska, druhého se zúčastnili členové EHSV a novináři ze Slovinska. 

Maďarští novináři pozvaní maďarskou členkou EHSV Kongou Jóo-

vou (skupina Různé zájmy) měli také možnost zúčastnit se plenár-

ního zasedání a získat informace o úloze Výboru a způsobu jeho práce. 

Místopředsedkyně Anna Maria Darmanin uspořádala 
oběd se zástupci tisku a využila této příležitosti k představení 
práce Výboru a k osobnímu setkání s novináři v rámci řady 
neformálních schůzek. Tyto schůzky paní místopředsedkyně 
pořádá s cílem pomoci členům a zástupcům tisku vytvořit si 
přímé vztahy a usnadnit výměnu názorů mezi nimi v nefor-
málním prostředí. (ail) ●

Opustil nás Zenonas Rokus Rudzikas

Zpráva o náhlé a předčasné smrti našeho váženého kolegy a pří-

tele Zenona Rudzikase ve věku 71 let námi hluboce otřásla. Byl to 

výjimečný člověk a jeho práce je stále živá v našich srdcích, mys-

lích i vědecké komunitě. Jeho mimořádný intelekt částečně pře-

krývalo a doplňovalo klidné a skromné vystupování. Byl aktiv-

ním litevským členem EHSV od roku 2006 a podstatným způso-

bem se podílel na práci Výboru, mimo jiné svým velmi oceňova-

ným působením v sekcích NAT, REX a TEN. 

Čas a úsilí, které věnoval EHSV, doplňoval velmi bohatý 
akademický život, jehož významnou etapou bylo předsed-

nictví litevské Akademie věd. Vynikal v přírodních vědách, byl uznávaným 
odborníkem v oblasti jaderné spektroskopie a jedním z nejvýraznějších litev-
ských teoretických fyziků. Jeho výzkum a objevy mu přinesly četná ocenění. 
Jménem tohoto oblíbeného člověka a vynikajícího teoretického fyzika pokřtili 
jeho kolegové planetku hlavního pásu 167960 Rudzikas. 

Profesor Zenonas Rudzikas byl nejen mimořádně nadaným a vysoce oce-
ňovaným vědcem, ale také skromným a přátelským člověkem a skutečným 
evropským občanem. Dokládá to skutečnost, že byl jedním z otců-zaklada-
telů litevské Národní hospodářské a sociální rady.

Jeho elán a intelektuální i lidské schopnosti budeme postrádat nejen my 
v EHSV, ale všichni, kdo měli možnost ho poznat a spolupracovat s ním.

Luca Jahier,
předseda skupiny Různé zájmy
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Náklad: 15 500 výtisků 

Příští číslo vyjde v září 2011.

VYTIŠTĚNO NA 100% RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

Čekají nás nejtěžší jednání o rozpočtu v historii
postoje v Radě a předložit takový 
návrh nařízení, jenž bude mít šanci 
na schválení v  Evropském parla-
mentu. Očekávám také, že k jedná-
ním o příštím finančním výhledu 
přispěje i  Evropský hospodářský 
a sociální výbor, aby zazněly obavy 
i naděje občanské společnosti a soci-
álních partnerů.

V době omezených finančních 
zdrojů členské státy pravidelně 
vyzývají Evropskou unii, aby dělala 
více například v oblastech energe-
tiky, životního prostředí, migrace 
a diplomacie, zároveň však chtějí, 
aby měla EU nižší rozpočet (při-
čemž významné úspory by bylo 
nutné hledat jinde než v nákladech 
na administrativu, jež představují 
pouhých 5,8  % rozpočtu). Složit 
tuto rozpočtovou Rubikovu kostku 
bude jedním z klíčových úkolů pol-
ského předsednictví. 

Byl jsem s polským premiérem 
a jeho týmem často v kontaktu, proto 
vím, že tento úkol zvládnou. 
 
 
 ●

Polské předsednictví EU nebude žádnou 

šestiměsíční procházkou růžovým sadem. 

Pomysleme jen na to, že se vláda Donalda 

Tuska ujímá rotujícího předsednictví 

v době, kdy řada členských států bojuje 

s následky skutečnosti, že jejich výdaje 

byly po dlouhá léta vyšší než příjmy, kdy 

si sama EU klade otázky ohledně hranič-

ních kontrol a své úlohy ve Středomoří 

a kdy navíc začíná „rozpočtová sezóna“!

Právě rozpočet brzy prověří 
schopnosti polského předsednic-

tví, protože se očekává, že Rada při-
jme rozhodnutí o rozpočtu EU na 
rok 2012. Koncem dubna vyzvala 
Komise k  jeho navýšení o  4,9  %. 
Hlavním důvodem je to, že se blíží 
dokončení projektů fi nancovaných 
z prostředků EU a v nadcházejícím 
roce bude nutné uhradit platby člen-
ským státům, jež do té doby dokončí 
své projekty (např. v oblasti infra-
struktury, zaměstnanosti a životního 
prostředí). Řada členských států však 
již dala na vědomí, že si takové navý-
šení unijního rozpočtu nepřeje. Pol-
ské předsednictví bude muset najít 
řešení protichůdných priorit člen-
ských států: mnoho z  nich chce 
alespoň minimální navýšení roz-
počtu EU, to však pod podmínkou, 
že jejich regiony, podniky, vědečtí 
pracovníci, nevládní organizace 
atd. nepřijdou o svůj podíl z fi nan-
cování EU.

Téměř současně bude polské 
předsednictví konfrontováno se 
zahájením jednání o příštím fi nanč-
ním rámci. Nesmíme si dělat iluze: 
budou to ta nejtěžší jednání o roz-
počtu v dějinách EU. Polská vláda 
bude muset uspokojit protichůdné 
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Ocenění dobrovolnictví

Kulatý stůl EU-Čína

EHSV vyzval k otevřenému dialogu s Indií

V rámci Evropského roku dobro-

volnictví 2011 proběhla ve dnech 

23. a 24. května 2011 s velkým úspě-

chem druhá tematická konference na 

úrovni EU s názvem Věnuj se dobro-

volnictví! Přispěj ke změnám. 

Hlavním cílem konference bylo 
umožnit setkání dobrovolníků 
z celé Evropy, na kterém by mohli 
navázat kontakty, vyměnit si zkuše-
nosti a poučit se vzájemně z naby-

Ve dnech 9. až 12. května se ve městě 

Xi’an sešli členové kulatého stolu EU-

Čína, aby diskutovali o otázkách regi-

onálního rozvoje podporujícího začle-

Delegace EHSV vedená před-

sedou monitorovacího výboru 

EU-Indie Xavierem Verbo-

venem byla ve dnech 20.  až 

25.  března 2011 na služební 

cestě v  Indii. Návštěva měla 

dvojí účel: hovořit s  růz-

nými zainteresovanými stra-

nami v Indii o možnosti obno-

vení kulatého stolu EU-In-

die a  vyslechnout si názory 

indické občanské společ-

nosti na probíhající jednání 

o uzavření dohody o volném 

obchodu mezi EU a  Indií. 

Delegace EHSV se setkala se 

zástupci  delegace Evropské 

unie v Indii, obchodní komory, 

průmyslu, odborů, neformál-

ního sektoru (např.  poulič-

tých zkušeností na poli dobrovol-
nictví. EHSV a Evropská komise 
v budově EHSV společně uspořá-
daly workshop zaměřený na spo-
lečenskou odpovědnost podniků 
a dobrovolnictví zaměstnanců. 

Před lety, v roce 2006, byl EHSV 
první institucí, která přišla s myš-
lenkou evropského roku věnova-
ného dobrovolnictví, a tato konfe-
rence představuje významnou udá-
lost v rámci Evropského roku dob-
rovolnictví 2011 a uznání doved-
ností a  přínosu dobrovolníků. 
EHSV věnuje tématu dobrovol-
nictví značnou pozornost, neboť 
je považuje za neocenitelný přínos 
pro společnost. Předseda EHSV 
Staffan Nilsson ve svém projevu 
k účastníkům konference přivítal 
skutečnost, že je tolik lidí ochotno 
jednat o úloze podnikatelského sek-

nění a  o  zelené ekonomice v  souvis-

losti s  udržitelným rozvojem. Otázky 

se zakládaly na zprávách, jež vypraco-

valy obě strany. Předseda EHSV Staf-

udržitelného rozvoje a zejména jeho 
sociálního rozměru. 

Další výzvou je zcela jasně i kolo 
diskusí o dohodě o volném obchodu 
mezi EU a Indií, včetně jejích hos-
podářských a  sociálních dopadů 
na indickou společnost, a rostoucí 
potřeba jednak důkladnější znalosti 
hospodářství, které je z 92 % odká-
záno na neformální sektor, a ve stu-

toru na podporu rozvoje dobrovol-
nictví. Promluvil také na závěreč-
ném plenárním zasedání druhý 
den. 

„[…] EHSV je ideální platfor-
mou k  podpoře hodnoty dobro-
volnictví a diskusi o ní – řada z nás 
v Evropském hospodářském a soci-
álním výboru reprezentuje dobro-
volnické organizace, většina z nás 
pro Výbor dobrovolně pracuje 
a  všichni jsme se někdy v  životě 
zapojili do nějaké dobrovolné čin-
nosti. Dobrovolnictví je patrně nej-
lepším příkladem aktivního občan-
ství. Vedle dobrého pocitu, který 
dobrovolníci získají, je myslím ještě 
důležitější prospěšnost této čin-
nosti pro společnost,“ uvedl před-
seda Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 ●

fan Nilsson ve svém úvodním 

projevu prohlásil: „Nemůžeme 

dosáhnout konsensu ve všem, 

avšak můžeme se snažit porozu-

mět jeden druhému a navzájem 

se od sebe učit.“ Pan Nilsson, 

jenž stanul v čele delegace EHSV, 

vyzval své čínské protějšky, aby 

zahájily otevřený a upřímný dia-

log a výměnu názorů o nároč-

ných ekonomických a  sociál-

ních tématech s  cílem posílit 

vzájemné porozumění a zajistit 

intenzivnější spolupráci. Wang 

Gang, předseda čínské hospo-

dářské a  sociální rady, popsal 

proces reforem v Číně a moder-

nizaci, která vyvedla miliony 

Číňanů z bídy. Společné prohlá-

šení tohoto 9. kulatého stolu EU-

Čína si můžete přečíst na našich 

internetových stránkách. (cc) 

 

 

 ●

diích o dopadu, jež byly provedeny 
před zahájením jednání, mu bylo 
věnováno jen málo pozornosti, jed-
nak nástroje k monitorování této 
dohody. 

Odbory hrají při řešení těchto 
výzev klíčovou roli, a to jak v Evropě, 
tak i v Indii, stejně jako organizace 
zaměstnavatelů a  další subjekty 
občanské společnosti. (xv/as) ●

Novinky členů

Členka EHSV paní Jillian van Turnhout 
se stala členkou irského senátu

Všechno špatné je k něčemu dobré. EHSV sice lituje, že jeho řady nedávno opus-

tila irská členka Jillian van Turhnout, je však velmi potěšen jejím jmenováním 

do funkce senátorky v její vlasti. EHSV jí blahopřeje a přeje jí mnoho úspěchů 

na novém postu v Seanad Éireann. 

Paní van Turhnoutovou do funkce jmenoval irský ministerský před-
seda za její práci v Alianci pro práva dětí. „Tato pocta, které se mi dostalo 
v souvislosti s mojí prací pro Alianci pro práva dětí, je pro mě uspoko-
jujícím profesních úspěchem. Věřím, že mé jmenování může a bude mít 
pozitivní dopad,“ uvedla.

Jillian van Turnhout je bývalou místopředsedkyní EHSV a v posled-
ních dvanácti letech byla aktivní členkou Výboru (skupina III – Různé 
zájmy). Její místo v předsednictvu nyní zaujal pan Padraig Walshe. (ail)
 
 ●

EHSV vypracovává čtyři průzkumná stanoviska na žádost polského předsednictví

EHSV očima polských členů

Demografi cké výzvy vyžadují rozsáhlé a trvalé řešení 

EHSV se ve svém stanovisku k budoucím dopadům stárnoucího obyvatelstva na trh práce, jež vypraco-

vává pan Wolfgang Greif (skupina Zaměstnanci, Rakousko), vyjadřuje skepticky k jednoduchým řeše-

ním, jako je zvýšení zákonného věku odchodu do důchodu nebo přechod ke kapitálovým důchodovým 

systémům. Vyzývá k tomu, aby EU raději přijala cílenou politiku růstu a soustředila se na zvýšení počtu 

pracovních příležitostí. 

Ve většině členských států je v zásadě k dispozici dostatek pracovních sil a panuje názor, 
že prostřednictvím integračních strategií lze snížit budoucí fi nanční tlak související se stár-
nutím obyvatelstva.

Posílení zemědělského sektoru v zemích Východního partnerství 

Zpravodaj druhého průzkumného stanoviska pan Seppo Kallio (skupina Různé zájmy, Finsko) se zabývá 

problematikou interakce mezi Východním partnerstvím a východním rozměrem politik EU. EHSV by si 

přál, aby otázky zemědělství, výroby potravin a zemědělské politiky měly v rámci strategie vyjednávání 

EU se zeměmi Východního partnerství vyšší postavení vzhledem k jejich důležitosti pro řízení hospo-

dářského, sociálního a regionálního rozvoje.

Vzhledem k potížím, na něž narážejí země partnerství ve snaze dosáhnout standardů EU 
a splnit kritéria sanitárních a fytosanitárních nařízení, EHSV navrhuje, aby se sanitární a fytosa-
nitární záležitosti staly novou zvláštní kapitolou spolupráce v rámci Východního partnerství. 

Jakou budoucnost pro obchodní investice v oblasti ochrany klimatu po krizi?

Polská vláda ve své žádosti o třetí průzkumné stanovisko pobízí EHSV, aby se zabýval citlivou proble-

matikou „dopadu hospodářské krize na schopnost evropských podniků činit další investice v oblasti 

ochrany klimatu“.

V dokumentu analyzujícím možnost snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % 
Evropská komise vytyčuje způsoby, jak dosáhnout 30% cíle snížení emisí. Dokument však 
komentuje dopad krize na „zelené“ investice podniků. Studijní skupina spolu se zpravoda-
jem panem Josefem Zbořilem (skupina Zaměstnavatelé, Česká republika) se touto otázkou 
začala neprodleně zabývat a měla by přijmout stanovisko v říjnu 2011.

TEN-T v novějších členských státech – malá priorita pro EU

Stanovisko k tématu Udržitelný rozvoj dopravní politiky EU a TEN-T, jež vypracovává místopředseda 

EHSV Jacek Krawczyk (skupina Zaměstnavatelé, Polsko), s politováním konstatuje, že EU nedává dosta-

tečnou prioritu rozvoji efektivních transevropských sítí v novějších členských státech. Nebude existovat 

jednotný evropský dopravní trh ani skutečný vnitřní trh, pokud regiony EU a vnitrostátní sítě nebudou 

dobře propojeny moderní infrastrukturou, uvádí stanovisko. Zvláštní pozornost by se měla věnovat poli-

tice sousedství, tj. vazbám Evropské unie směrem na sever, východ a jih, a měla by se soustředit na sítě, 

a ne pouze na jednotlivé, vzájemně nesouvisející projekty infrastruktury. (mb/ma)  

 

 ●

Komunikujme 
s mladými občany!

EHSV se zasazuje 
o nezaměstnané mladé lidi

V červnu uspořádal Výbor na Maltě akci 

s názvem Jednat na místní úrovni. Bez-

prostředně po schůzi komunikační sku-

piny a po schůzi kontaktních osob pro 

komunikaci se členové EHSV setkali se 

zástupci maltské občanské společnosti, 

abychom diskutovali na téma Zapojení 

mladých do evropského projektu. Tuto 

diskusi, která se konala v Evropském 

domě v hlavním městě Valletta, mode-

roval velmi známý televizní komentá-

tor Dr Andrew Azzopardi. Jednací sál 

byl zaplněn a tuto akci bylo možné sle-

dovat na Facebooku a Twitteru. Čle-

nové EHSV včetně místopředsedkyně 

paní Anny Marie Darmaninové a mís-

topředsedy pana Jaceka Krawczyka, čle-

nové komunikační skupiny a kontaktní 

osoby pro komunikaci měli příležitost 

vyměnit si názory a postoje s mladými 

občany EU.

Pokud jde o  zajištění vysoké 
míry zaměstnanosti, včetně zaměst-
nanosti mladých lidí, některé člen-
ské státy si vedou velmi dobře. Situ-
ace je však v každém státě odlišná. 
Ve Španělsku se nezaměstnanost 

Jak můžeme snížit míru nezaměstnanosti 

mladých, která se v EU pohybuje okolo 

20 %, a v některých členských státech 

je dokonce ještě vyšší? EHSV společně 

s Hospodářskou a sociální radou Španěl-

ska uspořádal v Madridu dne 6. června 

konferenci o nezaměstnanosti mládeže, 

aby projednal toto palčivé téma. Ve Špa-

nělsku dosahuje míra nezaměstnanosti 

mladých lidí 40 %. Pro mladou generaci 

je tato tendence zdrojem vážných obav.

mládeže drží na dra-
maticky vysoké úrovni 
45 %. 

Během schůze na 
Maltě byla rovněž pro-
jednávána  závažná 
otázka klesajícího zájmu 
mladých lidí o  evrop-
ský projekt.  Příběh 
o  Evropě jako míro-
vém projektu již možná 
mladé lidi nepřitahuje. 

EU proto potřebuje nový pří-
běh. V tomto smyslu navrhl Claus 
Sørensen, generální ředitel Komise 
pro komunikaci, příběh o udrži-
telné, čisté, prosperující a  soci-
ální Evropě, která umožní mladým 
lidem žít ve svobodě, dýchat čistý 
vzduch, pít čistou vodu, jíst kvalitní 
potraviny za rozumnou cenu a ces-
tovat, pracovat a studovat. 

EU má několik příkladů úspě-
chů, např.  program ERASMUS, 
který od roku 1987 využilo 2,3 mili-
onů studentů. EHSV již od samého 
počátku takovéto kroky vždy pod-
poroval. Ve stanovisku ke stě-
žení iniciativě strategie Evropa 
2020 Mládež v pohybu a ve stano-
visku z roku 2009 ke strategii EU 
pro mládež EHSV zdůraznil, že je 
zapotřebí rozvíjet strategii pro mlá-
dež nejen pro mladé lidi, ale také 
s nimi.  
 
 
 
 ●

Středisko pro sledování trhu práce 
EHSV se přímo podílelo na této jed-
nodenní konferenci za vedení svého 
předsedy Krzysztofa Patera (skupina 
Různé zájmy, Polsko). Do diskusí se 
mohlo zapojit více než 130 účast-
níků. Akce zaujala i španělská média, 
která o ní informovala veřejnost. 

Na úvodním zasedání účastníky 
přivítali Krzysztof Pater, Valeriano 
Gómez Sánchez, španělský ministr 
práce a  imigrace, a  Marcos Peña 
Pinto, předseda Hospodářské a soci-
ální rady Španělska.

Dále se konference zúčastnili 
Javier Ferrer Dufol, místopředseda 

Jednotné evropské nebe II: pouze vzdušné zámky?
Pocit naléhavosti byl 

mezi hlavními zain-

teresovanými stra-

nami v odvětví letec-

tví, které se sešly na 

slyšení pořádaném 

Evropským hospo-

dářským a sociálním 

výborem (EHSV) ke stavu provádění Jednotného evropského nebe 

II, téměř hmatatelný. Dva roky po přijetí zákonodárci EU se tento 

legislativní balíček, jenž měl odstranit neefektivnost evropského 

letectví, stále neuplatňuje. 

„Zpoždění a přetížení vzdušného prostoru nad Evro-
pou jsou smutnou skutečností a mají negativní dopady na 
uživatele vzdušného prostoru, regulační orgány i letiště. 
Pokud by všichni zúčastnění plně podpořili ambiciózní cíle 
pro udržitelnou budoucnost řízení evropského letového 
provozu, byly by emise CO

2
 sníženy o 12 % na jeden let 

a výrazně by se zvýšila efektivnost, bezpečnost a kapacita,“ 
prohlásil Jacek Krawczyk, místopředseda EHSV a zpravo-
daj stanoviska Jednotné evropské nebe II. 

Podle názoru účastníků slyšení by rychlé a úplné prove-
dení balíčku Jednotné evropské nebe II povzbudilo mobi-
litu, zvýšilo pohodlí při cestování a posílilo konkurence-
schopnost Evropy. Bez těchto reforem by Evropa nebyla 
schopná držet krok v celosvětovém úsilí o udržitelnou 
dopravu a nízkouhlíkové hospodářství.

Účastníci vyzvali Evropskou komisi, aby se v tomto pro-
cesu ujala nezbytné vedoucí role. „Naléhám na Evropskou 
komisi, aby využila své vedoucí role k odstranění různých 
překážek a politických problémů při provádění Jednotného 
evropského nebe,“ řekl Stéphane Buff etaut, předseda spe-
cializované sekce EHSV Doprava, energetika, infrastruk-
tura a informační společnost. 

Pan Krzysztof Kapis, ředitel na polském ministerstvu 
infrastruktury, zdůraznil, že nadcházející polské předsed-
nictví EU bude usilovně pracovat na zajištění toho, že při 
provádění Jednotného evropského nebe II bude dodržo-
ván ambiciózní harmonogram. Polsko je považováno za 
jeden z nejrychleji rostoucích leteckých trhů v příštích dva-
ceti letech. „Chceme být na tento nárůst provozu připra-
veni,“ dodal pan Kapis.

Slyšení se zúčastnilo několik delegátů z Federálního 
úřadu pro letectví USA (FAA), kteří zdůraznili důležitost 
bezpečného prostředí pro investory z obou stran Atlantiku.

Na slyšení v EHSV se sešli zástupci regulačních orgánů 
v oblasti letecké dopravy, uživatelé vzdušného prostoru, 
zaměstnanci ze sektoru dopravy, provozovatelé letišť 
a poskytovatelé letových navigačních služeb a také zástupci 
Evropské komise, Evropského parlamentu a nadcházejí-
cího polského předsednictví EU. EHSV má stanovisko 
k Jednotnému evropskému nebi II přijmout v červenci 
2011. (mb) ●

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Občanská společnost může povzbudit 
Východní partnerství

Východní partnerství bylo ve stanovisku pana Gintara Morkise (sku-

pina Zaměstnavatelé, Litva) vyzdviženo coby významná příležitost 

k rozšíření sítí mezi EU a partnerskými zeměmi. Stanovisko bylo při-

jato za účasti maďarské státní tajemnice ministerstva zahraničních věcí 

Enikő Győriové, která do EHSV zavítala k diskusi o výsledcích maďar-

ského předsednictví. EHSV zdůraznil svoji podporu Východnímu 

partnerství, jež považuje současně za strategickou nutnost a politic-

kou investici. Výbor, jenž by se rád podílel na úspěšném průběhu 

tohoto procesu, vyzval k posílení dialogu mezi vládami a občanskou 

společností.

Nedávné události ve středomořském regionu ukázaly, že 
občanská společnost může neocenitelně přispět k pokroku 
jak z hlediska ústavních reforem, tak pokud jde o budování 
institucí. Klíčovým předpokladem je pak zlepšení dialogu na 
úrovni státu. EHSV proto navrhuje zavedení mechanismu 
konzultace občanské společnosti ve všech zemích Východního 
partnerství. Dialog bude probíhat prostřednictvím organi-

zací, které odrážejí spe-
cifi cké podmínky každé 
země. EHSV je připra-
ven a těší se na výměnu 
zkušeností s občanskou 
společností v  zemích 
Východního partner-
ství. (ma) ●

Strategie integrace Romů

Téhož dne, kdy Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku, 

jednal o politice soudržnosti s členy EHSV, Výbor přijal dvě vhodně 

načasovaná stanoviska k integraci Romů. EHSV se zabýval přístupem 

EU k sociální integraci Romů ve 

dvou stanoviscích, která vypra-

covali pan Topolánszky (skupina 

Různé zájmy, Maďarsko) a paní 

Anne-Marie Sigmund (skupina 

Různé zájmy, Rakousko). Aby 

bylo možné vyřešit tuto složi-

tou situaci, bylo rozhodnuto, že 

takovýto přístup musí být kom-

binací integrované, koordino-

vané a koherentní celoevropské 

strategie a programu prováděného na vnitrostátní i místní úrovni. 

Důležitým bodem je, že bylo rozhodnuto, aby budoucí opatření byla 

rozvíjena za účasti Romů a organizací, jež je zastupují. 

EHSV vítá záměry Komise, ale zároveň se domnívá, že 
dlouho očekávaná strategie nesplnila očekávání. Mohla být 
ambicióznější, specifi čtější a také lépe strukturovaná. Každá 
oblast politiky by měla být posílena účastí široké škály 
zástupců místní občanské společnosti, vědců, sociálních part-
nerů a především zástupců romských občanů na každé úrovni 
diskuse. (ma) 
 
 ●

Posílení platformy pro boj proti chudobě

V rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, vytyčeného ve 

strategii Evropa 2020, vypracovala Evropská komise sdělení „Evrop-

ská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“. EHSV 

ve svém stanovisku připraveném paní O’Neillovou (skupina Různé 

zájmy, Spojené království) provedl analýzu tohoto sdělení a navrhl 

opatření, jež mají podpořit pokrok v rámci dosahování cíle pro sní-

žení chudoby (pokles o nejméně 20 miliónů osob postižených chu-

dobou do roku 2020). 

Klíčovými principy doporučení EHSV byla zodpověd-
nost a soudržnost. Chudoba je považována za porušení lid-
ských práv, takže musí vlády, sociální partneři a občanská 
společnost společně přijmout zodpovědnost za její vymýcení. 
Úsporná opatření by proto neměla ohrozit boj proti chudobě. 
Musí být posílena účast občanské společnosti v platformě. 
EHSV vyzval k soudržnosti mezi hospodářskými, fi nančními 
a sociálními opatřeními a opatřeními v oblasti zaměstnanosti 
stanovenými strategií Evropa 2020 a zároveň upozornil na 
potřebu nárůstu fi nancování ze strany EU a jeho zjednodu-
šení, zejména v oblasti sociálních fondů. (ma) 
 
 
 
 
 
 
 ●

„In Between. Austria Contemporary“ v EHSV

V  EHSV byla ve spolupráci 

s rakouským spolkovým minis-

terstvem školství, umění a kul-

tury zahájena výstava s názvem 

„In Between. Austria Contem-

porary“. Jednalo se o přehlídku 

několika trendů současného 

rakouského umění, díky níž 

mohli návštěvníci získat určitý 

pohled na rakouskou umělec-

kou scénu. Vystavovalo zde sedmnáct nadějných rakouských umělců a jejich díla shlédla 

řada diváků.

Mezi návštěvníky byli i političtí představitelé, kteří chtěli být u toho a vyjá-
dřit výstavě svoji podporu. Vernisáže se zúčastnila spolková ministryně škol-
ství, umění a kultury Claudia Schmied z Rakouska a předseda Evropského 
hospodářského a sociálního výboru Staff an Nilsson. Mezi dalšími hosty pak 
byli evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež 
Androulla Vassiliou a evropský komisař pro regionální politiku Johannes 
Hahn. (ma) 

Bližší informace o výstavě naleznete na adrese: www.bmukk.gv.at ●

VE STRUČNOSTI

CEOE (španělské podnikatelské 
sdružení), Paloma Lopez, tajemnice 
pro zaměstnanost CCOO (španěl-
ská odborová organizace), a Anto-
nio Ferrer, tajemník pro odborovou 
činnost UGT (španělská odborová 
organizace).

Účastníci se shodli na tom, že je 
potřebné další úsilí v oblasti vzdělá-
vání, kvalifi kace a veřejných i sou-
kromých služeb v  zaměstnanosti. 
Dále je nutné nastartovat hospo-
dářský růst a bezodkladně přezkou-
mat regulační úpravu našich trhů 
práce. (ail) 
 
 ●

Come‘N‘Listen: Ferenc Liszt – superstar

Evropský hospodářský a sociální výbor 

(EHSV) pořádal dne 15. června hudební 

akci Come‘N‘ Listen na oslavu 200. výročí 

narození Ference Liszta. Tato akce byla 

uspořádána v souvislosti s maďarským 

předsednictvím EU a slavnostně ji zahájil 

předseda EHSV Staff an Nilsson.

Ukázky z Lisztova díla přiměly posluchače vydat se na hudební pouť pro-
storem a časem – na evropskou pouť. Byly portrétem Ference Liszta: jeho 
života, jeho hudby, jeho žen i duchovnosti. Tyto čtyři aspekty Lisztova života 
prezentovali členové a zaměstnanci EHSV: pan Ákos Topolánszky, maďar-
ský člen, a paní Caroline Henault z lékařské služby EHSV.

Vybrané písně a klavírní skladby, vyzdvihující Lisztovo dílo, přednesl 
ukrajinský klavírista Dmytro Suchovijenko za doprovodu mezzosopranistky 
maďarského původu Hanny Bardosové-Feltoronyiové.

EHSV se zavázal, že se bude i nadále zapojovat do pořádání hudebních 
akcí, jelikož jsou důležitou součástí jeho kulturního programu. Hudba je klí-
čovou součástí evropského kulturního dědictví a utvářela evropskou identitu. 
V rámci programu Come‘N‘Listen budou v evropských souvislostech před-
stavováni vybraní skladatelé, kteří zanechali hlubokou stopu v kultuře. Byli 
Evropany, jejichž život a dílo je nedílnou součástí evropských tradic a kteří 
zanechali hudební dědictví budoucím generacím. (sb) 
 ●

.bmu

Více než jen politikaření – 
EHSV se zabývá skutečnými 
potřebami občanů

Rozhovor s panem Tomaszem 
Jasińským, členem EHSV 
(skupina Zaměstnanci), 
mezinárodním poradcem 
v Celopolské dohodě 
odborových svazů

EHSV info: Jaká byla Vaše 
první zkušenost s EU?

Tomasz Jasiński: Mojí první 

zkušeností bylo působení coby 

zástupce Celopolské dohody 

odborových svazů (OPZZ) ve smí-

šeném poradním výboru EU-Pol-

sko v letech 2001–2004. Byla to natolik užitečná zkušenost, že jsem se 

v EHSV dokázal bez větších problémů zorientovat poté, co jsem se stal 

jeho členem.

EHSV info: Jak byste občanům několika slovy objasnil 
úlohu EHSV?

Tomasz Jasiński: EHSV je hlasem organizované občanské společnosti. 

Není však hlasem politickým, nýbrž vyjadřuje skutečné potřeby občanů, 

jež by měli zohlednit političtí činitelé na úrovni EU.

EHSV info: Jakým způsobem ovlivňuje členství 
v EHSV Vaši každodenní práci v Polsku a jaký je 
přínos EHSV na národní úrovni?

Tomasz Jasiński: S mou činností v EHSV je spojeno značné množství 

služebních cest a dalších povinností, což má samozřejmě vliv na mou 

práci pro OPZZ, ale i na můj osobní život. Nejdůležitějším aspektem 

mého působení v Bruselu je přístup k informacím o aktivitách EU již 

v jejich rané fázi. To nám pomáhá připravit se v naší zemi na případné 

změny a mnohem dříve k nim formulovat náš postoj. 
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Být členem EHSV znamená 
dlouhou a nepravidelnou 
pracovní dobu

Rozhovor s Krzysztofem 
Ostrowskim, členem skupiny 
Zaměstnavatelé EHSV, ředitelem 
kanceláře pro intervence, 
Business Centre Club

EHSV info: Jaká byla vaše 
první zkušenost s EU? 

Krzysztof Ostrowski: Moje první zku-

šenost byla cestovatelská v době mých 

studií. Udělalo na mě velký dojem, 

jak snadné bylo cestovat mezi člen-

skými státy. Myslím, že mi to pomohlo 

během mé první profesní zkušenosti 

s EU, když jsem byl členem týmu, který vyjednával dohodu s Evrop-

skou unií.

EHSV info: Jak byste několika slovy vysvětlil 
občanům úlohu EHSV?

Krzysztof Ostrowski: EHSV je „mostem“ mezi evropskými institucemi 

a organizacemi občanské společnosti v členských státech. Poskytuje kaž-

dému příležitost vyjádřit všechny své obavy, co se týče ekonomických 

a sociálních otázek na evropské úrovni, přicházet s novými myšlenkami 

a předkládat návrhy na zlepšení evropské legislativy.

EHSV info: Jak členství v EHSV ovlivňuje vaši 
každodenní práci v Polsku a jaký je přínos EHSV na 
národní úrovni?

Krzysztof Ostrowski: Nejvíce ovlivnilo mou pracovní dobu, která se stala 

nepravidelnou. Můj pracovní den často začíná ve 4 hodiny ráno, kdy 

musím chytit letadlo, a vracím se do Polska velmi pozdě nebo musím 

zůstat v Bruselu přes noc. Urgentní záležitosti související s mou prací 

v Polsku musím vyřídit v letadle na cestě do Bruselu a zpět. Pokud chcete 

být členy EHSV, musíte mít rádi cestování, být připraveni létat velmi 

často a navštěvovat různé země.

Největším přínosem na vnitrostátní úrovni je příležitost pro 
společnosti, které jsou členy naší organizace, sdílet své obavy 
ohledně evropské legislativy a získávat informace o nejdůle-
žitějších tématech, která jsou projednávána v EHSV. Stano-
viska našeho Výboru týkající se konkrétních tržních odvětví, 
jako je biomasa nebo IT, pomáhají zainteresovaným společnos-
tem zohledňovat tyto informace při vytváření jejich obchodních 
plánů. (mb/nk) 
 ●

Měli bychom bedlivě naslouchat 
názorům občanské společnosti 
v našich zemích

Rozhovor s  Marzenou 
Mendzovou-Drozdovou, 
členkou EHSV (skupina 
Různé zájmy), 
místopředsedkyní 
Celopolské federace 
nevládních organizací

EHSV info: Jak jste se 
stala členkou EHSV?

Marzena Mendza-Drozd: Člen-

kou EHSV jsem se stala v roce 

2004 na doporučení Spolku pro 

fórum nevládních iniciativ. Tento spolek společně s jinými organizacemi 

řídil mimo jiné Zastoupení polských nevládních organizací v Bruselu, 

do jehož činnosti jsem byla přímo zapojena. Právě proto pro mě EHSV 

nebyl terra incognita, ačkoli jsem pochopitelně neměla úplné praktické 

povědomí o jeho fungování.

EHSV info: Jak byste občanům několika slovy 
objasnila úlohu EHSV?

Marzena Mendza-Drozd: Pokud bych měla být zcela upřímná, řekla 

bych, že to je dobře promyšlený organismus, který v praxi nevyužívá 

plně svých možností zastupovat názory organizací občanské společ-

nosti. Důvodů je k tomu jistě mnoho. I po sedmi letech v EHSV se stále 

domnívám, že bychom mohli a měli lépe naslouchat názorům organi-

zací v členských státech a důrazněji vyjadřovat naše postoje.

EHSV info: Jakým způsobem ovlivňuje členství 
v EHSV Vaši každodenní práci v Polsku a jaký je 
přínos EHSV na národní úrovni?

Marzena Mendza-Drozd: Členství ve Výboru má vliv na moji práci 

v Polsku i na můj soukromý život. Naštěstí je nyní možné mnoho věcí 

vyřešit díky internetu, ale je mi záhadou, jak si dovedli poradit naši 

předchůdci v EHSV například před 30 lety. Díky přístupu k aktuálním 

informacím mohu v současnosti jako členka vedení Celopolské fede-

race nevládních organizací usnadňovat přípravu nevládních organi-

zací na nadcházející změny. 
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ními prodejci), evropských organizací 

a výzkumných institucí. 

V zásadě lze říci, že vesměs všichni 
souhlasili, že by se měla zahájit roz-
sáhlá diskuse a provést hloubková 
analýza s cílem řešit určité otázky, 
které v současné době brání pokroku 
ve vztazích mezi EU a Indií, neboť 
obě strany mají naprosto odlišný 
pohled na věc. To se týká například 

Jillian van Turnhout

Delegace EHSV na jednání kulatého stolu EU-Čína

Delegace EHSV v Indii

Enikő Győri, maďarská ministryně pro 
evropské záležitosti

komisař Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Více informací naleznete na stránkách: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp


