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Šedesát let evropského společenství – utvářejme 
budoucnost!

U příležitosti výročí podpisu evropských smluv uspořádá Evropský hospodářský 
a sociální výbor dne 13. března 2017 v Římě konferenci na vysoké úrovni nazvanou 
„Šedesát let evropského společenství – utvářejme budoucnost!“

Naším cílem je pochopitelně využít této příležitosti výročí Smluv a vyzdvihnout pro tisk 
a občany všechna pozitiva, jež Evropská unie z historického hlediska přinesla našim 
národům, avšak především také zdůraznit otázky, které v současné době trápí občan-
skou společnost a organizace občanské společnosti v našich zemích. Při tom bychom 
rádi položili důraz nejen na opatření, jež je třeba přijmout, ale rovněž na úlohu, kte-
rou musí sehrát participativní demokracie, přejeme-li si občanům vrátit důvěru v Unii 
a v instituce, jak vnitrostátní, tak evropské.

Konference se zaměří na tři témata: sociální rozměr, ekonomický rozměr a politiky 
v oblasti přistěhovalectví a integrace.

Evropský projekt je skutečně ohrožen. Zpochybňována je jeho samotná existence, 
především ze strany nacionalistických a populistických sil, přestože ještě nedávno téměř 
nikdo v členských státech nevyjadřoval žádné pochybnosti o jeho užitečnosti a skoro 
všichni v zemích, jež dosud nebyly členy, se k němu chtěli připojit. Představoval útočiště, 
v němž vládnou mír, demokracie, pokrok, blahobyt a prosperita pro občany i podniky. 
Byli jsme si ještě vědomi hrůz, jež přinesl nacionalismus a xenofobie, i toho, jakou škodu 
pro svobodu i pro hospodářství představují hranice a zdi. Je dobré si to připomenout.

Do budoucna bude také třeba vyjádřit a obhajovat opatření, jejichž přijetí je nyní nut-
ností, i to, v jakém duchu musí být formulována. Chceme-li znovu získat důvěru občanů, 
je nezbytné dát Evropě skutečný sociální rozměr a zavrhnout jakoukoli formu sociální 
regrese či prohlubování nerovností. Je třeba vybřednout z ekonomiky marasmu tím, že 
Evropu oživíme, ne že ji necháme dusit recesí, a je nutné se rozhodnout řídit migrační 
toky spravedlivě, pevně a solidárně, přinejmenším proto, že mnoho nepřátel Unie díky 
této situaci, v níž se v oblasti migrace nacházíme, zásadním způsobem přiživuje svou 
zlověstnou propagandu.

Je tedy nutno odvést spoustu práce, přijít s řešeními a bránit ideje. My jsme však před-
stavitelé organizací občanské společnosti našich zemí. I v těžkých časech – a zejména 
v těžkých časech – máme povinnost jednat a šířit naše názory. Jsme schopni analyzovat 
a formulovat a máme sílu veřejně demonstrovat, co konáme jménem občanů, kteří jsou 
sdruženi v našich organizacích.

Georges Dassis
předseda EHSV
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Podle EHSV musí být 
evropský pilíř sociálních 
práv pozitivním projektem 
pro všechny

Změny v oblasti práce by měly být využity k podpoře udržitelného 
hospodářského růstu podporujícího začlenění a důstojné práce 
pro všechny

Na  lednovém plenárním zasedání 
EHSV přijal stanovisko k nástinu evrop-
ského pilíře sociálních práv, který 
navrhla Evropská komise s cílem vybu-
dovat „prohloubenější a spravedlivější 
hospodářskou a měnovou unii (HMU)“ 
a vytvořit „Evropu, která bude mít sociální 
rating AAA“. Diskuse proběhla za účasti 
Marianne Thyssen, evropské komisařky 
pro zaměstnanost, sociální věci, doved-
nosti a pracovní mobilitu, a Marie João 
Rodrigues, zpravodajky Evropského 
parlamentu k tématu evropského pilíře 
sociálních práv.

Ve stanovisku jsou prezentovány původní 
myšlenky a návrhy Výboru k řešení někte-
rých hlavních problémů dnešní Evropy. 
Výbor zdůraznil, že evropský pilíř sociálních 
práv musí nabídnout pozitivní projekt pro 
všechny – s politikami, které umožní zlep-
šení zaměstnanosti, sociálního pokroku 
a produktivity, což jsou nejdůležitější fak-
tory pro udržitelný růst, a vnitrostátními 
systémy sociálního zabezpečení a  trhy 
práce, které bude možné uzpůsobit a jež 
budou vhodné pro budoucnost. EHSV se 
domnívá, že budoucnost práce by při dis-
kusích o pilíři měla být klíčovou prioritou, 
aby bylo zajištěno, že pilíř bude spravedlivý 
a inkluzivní a povede k sociálnímu pokroku. 
Na  rozdíl od původního návrhu Komise 
uplatnit tento pilíř pouze na eurozónu je 
EHSV toho názoru, že by se měl vztahovat 
na všechny členské státy. Zároveň uznává, 
že pro eurozónu mohou být nezbytné spe-
cifi cké nástroje či mechanismy.

Stanovisko, které si vyžádal předseda 
Komise Jean-Claude Juncker a jež je výsled-
kem několikaměsíční práce, vypracoval 

zpravodaj Jacek Krawczyk, předseda sku-
piny Zaměstnavatelé EHSV, zpravodajka 
Gabriele Bischoff, předsedkyně skupiny 
Zaměstnanci EHSV, a Luca Jahier, předseda 
skupiny Různé zájmy EHSV. Toto stanovisko 
vychází z výsledků vnitrostátních diskusí 
pořádaných členy EHSV ve všech 28 člen-
ských státech v rámci konzultací, do nichž 
se zapojilo přibližně 1800 zástupců organi-
zací občanské společnosti.

Předseda skupiny Zaměstnavatelé EHSV 
Jacek Krawczyk při prezentaci stano-
viska uvedl: „Bez hospodářského úspěchu 
by si žádný členský stát EU nemohl dovolit 
svůj sociální systém. Bez úspěšných fi rem, 
které vytvářejí pracovní místa, by neexis-
tovala prosperita. Proto je konkurence-
schopnost předpokladem pro zachování 
evropského sociálního modelu. Člen-
ské státy musí přizpůsobit trhy práce 
a systémy sociální ochrany měnícím se 
podmínkám. Musíme nalézt správnou 
rovnováhu mezi flexibilitou a jistotou. 
Správně koncipovaná a vhodná měřítka 
by mohla členským státům pomoci 
dosáhnout pozitivních výsledků.“ Pan 
Krawczyk rovněž upozornil na to, že dis-
kuse v jednotlivých státech jasně ukázaly, 
že veškerá činnost v  oblasti trhů práce 
a  sociálních systémů musí respektovat 
rozdělení pravomocí a zásadu subsidiarity.

Předsedkyně skupiny Zaměstnanci EHSV 
Gabriele Bischoff  zdůraznila, že „evrop-
ští zaměstnanci potřebují konkrétní 
opatření ke zlepšení svých životních 
a pracovních podmínek a k tomu, aby 
se obnovila jejich důvěra v EU. Rostoucí 
nerovnosti ohrožují naši sociální struk-
turu a stále více občanů přivádějí k těm, 

kteří nás chtějí rozdělit. Je nanejvýš důle-
žité snížit nerovnost příjmů. Nezbytnou 
podmínkou pro spravedlivější platy 
a sdílení prosperity je posílení kolektiv-
ního vyjednávání v celé Evropě. Z toho 
důvodu si přejeme mít ukazatele, které 
by pokryly kolektivní vyjednávání v celé 
Evropě. Větší sbližování mezd by rovněž 
přispělo k vyřešení mnoha problémů, kte-
rým čelíme. Čas pouhých dobrých úmyslů 
vypršel. Evropa – tj. my všichni v různých 
úlohách, které zastáváme – musí urych-
leně nabídnout konkrétní řešení, která 
by oživila naději a poskytla bezpečnost 
v tomto rychle se měnícím světě.“

Předseda skupiny Různé zájmy EHSV 
Luca Jahier prohlásil: „Musíme budo-
vat Evropskou unii, která dbá na občany. 
Evropský pilíř sociálních práv by se měl 
proto vztahovat na všechny občany 
během celého jejich života, včetně těch, 
kteří jsou vyloučeni nebo nejsou schopni 
se zapojit do trhu práce. Tento pilíř musí 
představovat pro evropské občany pozi-
tivní projekt a reagovat na prohlubující se 
chudobu a nerovnosti. Diskuse ohledně 
možného evropského pilíře sociálních 
práv jasně poukazují na to, že je důležité 
tento pilíř propojit s Agendou pro udr-
žitelný rozvoj 2030 a že pokud chceme 
reformovat sociální stát, je třeba překro-
čit rámec orgánů veřejné moci. Sociální 
investice, sociální hospodářství, sociální 
podniky a sociální inovace musí v těchto 
reformách plnit klíčovou úlohu a rovněž 
v  rámci poskytování kvalitních služeb 
pro všechny občany a přístupu k těmto 
službám.“

Komisařka Marianne Thyssen zdůraz-
nila význam přispění EHV k další činnosti 
Evropské komise v  oblasti evropského 
pilíře sociálních práv: „Přála bych si pob-
lahopřát zpravodajům ze všech tří sku-
pin této instituce, a to nejen k tomu, že 
mají vysoké ambice, ale také k tomu, že 
jejich stanovisko pojednává o této pro-
blematice vyčerpávajícím způsobem. 
Jednoznačně se jedná o cenný příspěvek 
ke konzultaci o evropském pilíři sociál-
ních práv.“

Předseda EHSV Georges Dassis na závěr 
diskuse zdůraznil, že je třeba, aby se tyto 
návrhy pro veřejnost prosadily v  praxi: 
„V oblastech, jako jsou technologie, řízení 
a marketing, neustále dochází k inova-
cím. Je nejvyšší čas pro inovace v sociální 
oblasti.“

Stanovisko EHSV přispěje ke konečnému 
návrhu Evropské komise ohledně tohoto 
pilíře, který se očekává v příštích měsících. 
EHSV bude nadále monitorovat veškerou 
následnou činnost a  diskuse týkající se 
tohoto tématu a úzce se do nich zapojí. 
(dm)� l
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EHSV pořádá diskusi o budoucnosti eura 
a prohloubení HMU

Vedle političtější eurozóny, která se více soustředí na klíčové priority, jež jsou důležité pro občany, než 
na konkrétní číselné cíle a technické otázky, neexistuje žádná životaschopná alternativa. EHSV opětovně 
vyzval čelní politické představitele EU, aby urychlili proces prohloubení hospodářské a měnové unie 
(HMU) s cílem zajistit větší konvergenci mezi členskými státy a zvýšit prosperitu, konkurenceschopnost 
a odolnost EU jako celku v rámci pojetí sdílené svrchovanosti.

Taková byla některá z hlavních poselství diskuse na vysoké úrovni na téma Jaká je budoucnost eura? 
Hrozby a příležitosti pro druhou fázi prohlubování HMU, kterou EHSV uspořádal dne 2. února. 
Cílem akce bylo podpořit dosažení nezbytného konsenzu, pokud jde o ambiciózní plán dokončení 
HMU do roku 2025 coby součást celkové vize budoucnosti EU.

Panelová diskuse odborníků se zaměřila na různé hrozby a příležitosti spojené s dokončením HMU ve 
fázi 2, jak nastínila zpráva pěti předsedů (2017–2025). Řečníci, včetně předsedy Pracovní skupiny pro 
Euroskupinu Thomase Wiesera, představili celou škálu nápadů a možností, jež se týkají krátkodobého, 
střednědobého i dlouhodobého rozvoje správy eurozóny a které je třeba posoudit. (mm)� l

Budoucnost evropského 
hospodářství spočívá podle EHSV 
v digitálních technologiích a cíle 
EU musí být ambiciózní

Na plenárním zasedání ve dnech 25. a 26. ledna 
Evropský hospodářský a sociální výbor uvítal inicia-
tivy Evropské komise zaměřené na evropský kodex 
pro elektronické komunikace, Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti elektronických komu-
nikací (BEREC), akční plán pro 5G a režim podpory 
pro veřejné orgány, které chtějí nabízet bezplatné 
připojení prostřednictvím Wi-Fi (WiFi4EU). „Celoev-
ropský moderní digitální jednotný trh je důležitý ke 
zvýšení konkurenceschopnosti Evropy, k tomu, aby 
byla udržitelná, a vytvářela tak hospodářský růst 
a pracovní místa,“ uvedl Ulrich Samm (skupina 
Zaměstnavatelé, DE), zpravodaj stanoviska k evrop-
ské gigabitové společnosti. „Musíme si uvědomit, že 
k tomu nedochází ve vzduchoprázdnu, ale v kon-
textu silné konkurence Spojených států a Asie.“ 
EHSV projednal a přijal pět stanovisek týkajících se 
širší problematiky propojení Evropy.

EU musí hrát vedoucí úlohu v oblasti zajištění sou-
držné modernizace na celoevropské úrovni s vysokou 
kapacitou sítí, protože pouze dokončený jednotný 
digitální trh může poskytnout veškeré potenciální 

hospodářské a sociální přínosy. K rozšíření pokrytí 
v  odlehlých oblastech budou nezbytné režimy 
podpor.

Iniciativa Komise WiFi4EU směřuje správným směrem 
a poskytuje finanční prostředky na bezplatný přístup 
k internetu na veřejných místech. „Tato iniciativa 
přinese výhody z hlediska dostupnosti a hospo-
dářského růstu,“ prohlásil Emilio Fatovic, zpravodaj 
stanoviska k připojení k internetu v místních komuni-
tách, nicméně se domnívá, že předpokládaný rozpo-
čet ve výši 120 milionů EUR je nedostatečný, protože 
bude třeba nainstalovat vysoce kvalitní služby WiFi 
s minimální rychlostí 100 Mb/s. Komise musí stanovit 
jasná pravidla ohledně přidělování finančních pro-
středků. Výbor například navrhuje předem vyhradit 
určitou maximální výši finančních prostředků pro 
každou zemi a  vyčlenit 20  % rozpočtových pro-
středků na hospodářsky a digitálně méně rozvinuté 
oblasti, jako jsou ostrovy, horské a okrajové oblasti 
nebo regiony postižené přírodními katastrofami. 
(sma)� l

Dokončení struktury eura je 
nezbytně nutné pro prosperitu 
a stabilitu

Na lednovém plenárním zasedání EHSV se usku-
tečnila debata s komisařem Pierrem Moscovicim 
o stavu evropského hospodářství a o vyhlídkách 
prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU). 
Členové EHSV vyslali prostřednictvím komisaře 
jasný signál, že evropští občané a hospodářští aktéři 
naléhavě potřebují vidět, že vedení EU je odpovědné 
a vytyčuje směr – zejména při diskusích o chybějí-
cích prvcích skutečné hospodářské a měnové unie. 
Proces integrace EU a  zejména euro mohou být 
udržitelné pouze tehdy, pokud se hospodářské, 
fiskální, finanční, sociální a politické aspekty budou 
vyvíjet společně, i když to vyžaduje případnou změnu 
Smlouvy.

„Hodnocení dosavadních úspěchů na následných 
evropských summitech je vítáno, ale není dosta-
tečné,“ uvedl Joost van Iersel (skupina Zaměst-
navatelé – NL), předseda ekonomické sekce EHSV. 
„Vyzýváme evropské vedoucí politické činitele, aby 
schválili transparentní a časově vymezený plán pro 

dokončení hospodářské a měnové unie. V rámci 
evropské svrchovanosti potřebujeme stabilitu, 
věrohodnost a předvídatelnost. Je to jediný způsob, 
jak ujistit občany a investory o nezvratnosti eura 
a o naší společné evropské budoucnosti.“

Komisař Moscovici prezentoval přehled hospo-
dářské situace v EU, v jejímž rámci se předvídá růst 
ve výši 1,6 % v roce 2017 a 1,8 % v roce 2018. Ve svém 
proslovu uvedl: „Mám vizi Evropy, která je jednotná, 
a to jak sociálně, tak fiskálně, a která se umí posta-
vit populismu a současně pracovat na vzestupné 
hospodářské konvergenci a  sociálním pokroku 
pro své občany. Vzhledem k tomu, že euro se má 
stát měnou celé EU, je naprosto nezbytné, aby 
byla dokončena jeho struktura. Příspěvek EHSV 
v tomto směru by byl velmi vítán.“ Těmito otázkami 
se zabývala také veřejná debata o budoucnosti eura 
a o prohloubení HMU, kterou EHSV uspořádal dne 
2. února. (mm)� l

Odstranění překážek pro jednotný trh spolu 
s dodržováním sociálních práv

Jednotný trh je ohrožen. Zatímco USA, Austrálie 
a Japonsko dokázaly značně zvýšit domácí poptávku, 
jednotný evropský trh, který je klíčovým prvkem 
evropské integrace a  prosperity, vzrostl pouze 
o 0,4 %, přičemž v eurozóně se mezi lety 2008 a 2015 
ve skutečnosti snížil o 1,6 %. Kromě toho podkopávají 
důvěru zaměstnanců a poctivých společností v jed-
notný trh takové druhy zneužívání, jako je sociální 
dumping, zejména v případě přeshraničního posky-
tování služeb, a podpora veřejnosti ochabuje.

„To má však negativní dopad na naše hospodář-
ství. Aby bylo možné jednotný trh podpořit tak, jak 
je nutné, je třeba ho dokončit, nikoli však na úkor 
pravidel a základních hospodářských a sociálních 
práv,“ uvedl zpravodaj Oliver Röpke (skupina 
Zaměstnanci  – AT). „Předpokladem hladce fun-
gujícího jednotného trhu je dodržování evrop-
ských a  vnitrostátních právních předpisů, což 
platí zvláště pro přeshraniční podnikání.“ Evrop-
ská integrace musí dosáhnout správné rovnováhy 

mezi hospodářským, sociálním a environmentálním 
vývojem a zvýšit vzájemnou hospodářskou a sociální 
konvergenci členských států.

Ve stanovisku EHSV z  vlastní iniciativy k  tématu 
Hrozby a překážky pro jednotný trh se dále požaduje:
�l spravedlivá hospodářská soutěž: soulad s evrop-

skými a vnitrostátními právními předpisy – dodr-
žování práv pracovníků a zásady, podle níž je 
tatáž práce na stejné pracovní pozici odměňo-
vána stejným způsobem, a dále ukončení fik-
tivního vysílání pracovníků a nekalých praktik 
v zadávání veřejných zakázek;

�l odstranění překážek na trhu: lepší uznávání 
kvalifikací a diplomů, odstraňování regulačních 
překážek atd.;

�l regulovaná daňová politika: zavedení společ-
ného konsolidovaného základu daně právnic-
kých osob, podávání zpráv podle jednotlivých 
zemí a řešení problému vyhýbání se daňovým 
povinnostem a daňových rájů. (sma)� l

Společná konference EHSV a Komise ke 
spuštění platformy pro oběhové hospodářství

Dne 9. a 10. března 2017 bude v rámci dvoudenní 
konference, již v Bruselu společně uspořádají Evrop-
ská komise a EHSV, spuštěna platforma zaintereso-
vaných stran věnovaná oběhovému hospodářství.

EHSV opakovaně požadoval tuto platformu, jež by 
napomáhala spolupráci mezi různými sítěmi občan-
ské společnosti a subjekty zapojenými do přechodu 
na oběhové hospodářství.

„Abychom dosáhli rychlých a  praktických 
výsledků, musíme zapojit nejdůležitější zainte-
resované strany a nejdůležitější činitele v oblasti 
transformace  – tedy občanskou společnost,“ 
uvedla členka  EHSV Brenda King (skupina 
Zaměstnavatelé  – UK), předsedkyně Střediska 
EHSV pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR). 
„Evropské zainteresované subjekty zapojené do 

oběhového hospodářství se velmi rády podělí 
o své odborné poznatky a zkušenosti a proberou 
nejzásadnější aspekty přechodu na ekonomiku 
účinně využívající zdroje,“ dodal Martin Siecker 
(skupina Zaměstnanci – NL), předseda specializo-
vané sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba v EHSV.

Výbor v mnoha svých nedávných stanoviscích zdů-
raznil, že je třeba, aby naše lineární hospodářství 
bylo přeměněno na oběhové, což odráží výzvu 
evropské organizované občanské společnosti 
k  smělým krokům v  oblasti účinného využívání 
zdrojů. EHSV podporuje ambiciózní provádění akč-
ního plánu Evropské komise pro oběhové hospo-
dářství, který zainteresované strany a členské státy 
zapojuje do společného a koordinovaného úsilí. 
(sma)� l

Prezentace priorit maltského předsednictví

Ian Borg, maltský parlamentní tajemník pro 
evropské fondy a předsednictví v roce 2017, před-
stavil na lednovém plenárním zasedání EHSV priority 
maltského předsednictví EU. Po prezentaci proběhla 

živá diskuse s členy EHSV (více informací o pláno-
vaném konzultačním příspěvku EHSV k maltskému 
předsednictví naleznete v lednovém vydání EHSV 
info).� l
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EHSV žádá, aby bylo znovuusídlování 
odděleno od dohod o partnerství

Z odhadů Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR) vyplývá, že v roce 2017 bude na 
celém světě nutné znovuusídlit téměř 1,2 milionu 
osob, zatímco v roce 2015 bylo těchto případů pouze 
80 000. Kvůli absenci řádného programu pro znovuu-
sídlování a legálních způsobů vstupu do Evropy končí 
mnoho vysídlených osob potřebujících mezinárodní 
ochranu v rukou nebezpečných zločineckých pře-
vaděčů. EHSV ve svém stanovisku k navrhovanému 
rámci EU pro znovuusídlování tento rámec uvítal, 
jelikož se jedná o nezbytný nástroj na pomoc těm, 
kdo tuto ochranu potřebují, a také o krok na cestě 
k vytvoření skutečné společné politiky v oblasti 
azylu, po níž EHSV již dlouho volá. Tento systém 
by kromě toho umožnil poskytovat lepší podporu 
zemím, s nimiž EU sousedí.

EHSV požaduje, aby se kritéria pro znovuusídlování 
odvíjela od potřeby ochrany daných osob a aby byla 

oddělena od dohod o partnerství, rozvojové pomoci 
a účinné spolupráce s třetími zeměmi v oblasti azylu. 
Vyzývá k tomu, aby byl do tohoto procesu zapojen 
UNHCR coby mezinárodní orgán, který má mandát 
a odborné znalosti potřebné k tomu, aby určil, zda 
má být určité osobě udělena ochrana, či nikoli. Měl 
by se rovněž – stejně jako EHSV – podílet na činnosti 
Výboru na vysoké úrovni pro otázky znovuusídlení. 
Výbor nepokládá za vhodné, aby byla členským stá-
tům EU nebo třetím zemím dána zvláštní práva, díky 
nimž by mohly tento výběr provádět samy.

Program pro znovuusídlení musí být doprovázen 
opatřeními ke včasné, účinné a úspěšné integraci 
daných osob, včetně zajištění přístupu na trh práce, 
uznávání kvalifikací a odborné a jazykové přípravy. 
Občanská společnost by zde mohla sehrát rozhodu-
jící úlohu. (sma)� l

Politici a občanská společnost musí zakročit 
proti obchodování s lidmi, prohlašuje EHSV
Promítání filmu uspořádané 
ve spolupráci s OSN upozornilo 
na krutost obchodování s dětmi

Dne 10. ledna 2017 uvedly OSN a EHSV 
v  bruselském centru krásných umění 
BOZAR film J. D. Browna Sold. Promítání 
zahájily členka EHSV Madi Sharma (sku-
pina Zaměstnavatelé – UK) a ředitelka regi-
onální informační kanceláře OSN v Evropě 
(UNRIC) Deborah Seward. Film ukazuje 
krutost a nelidskost obchodování s dětmi.

Oběťmi obchodování s lidmi se podle Úřadu 
OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) kaž-
doročně stávají miliony lidí na celém světě: 
jeho nejběžnější formou je sexuální vyko-
řisťování (53 %), po němž následuje nucená 
práce (40 %), která je na vzestupu. Pracovní 
dokument Eurostatu o obchodování s lidmi 
z roku 2015 ukazuje, že 69 % obětí zazna-
menaných v EU bylo předmětem obcho-
dování za účelem sexuálního vykořisťování 
a 19 % za účelem nucené práce. Na celosvě-
tové úrovni se ve 49 % odhalených případů 
obětí obchodování jedná o dospělé ženy 
a v 33 % případů o děti.

EHSV ve svých stanoviscích k  obchodo-
vání s lidmi žádal o větší ochranu a pod-
poru obětí, které jsou často identifikovány 
především organizacemi občanské společnosti na 
nejnižší úrovni. Výbor se domnívá, že je to zásadní 
k tomu, aby se mohly znovu začlenit do legální 
sféry společnosti, z níž byly vyloučeny. Jejich inte-
grace do  trhu práce by měla být podporována 
z veřejných prostředků.

Po promítání následovala diskuse s  účastníky 
z UNODC, MOP, UNICEF a paní Madi Sharma, která 
vyzvala k přijetí důraznějších politických kroků 
a k přehodnocení evropské politiky. Kromě debaty 
o příčinách obchodování s lidmi a možných náprav-
ných opatřeních zdůraznili řečníci klíčovou úlohu 
organizací občanské společnosti a každého jedince 
a vyzvali ke společnému postupu. (jk)� l
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Inovace a věda ku prospěchu všech: tak co je nového?
místopředseda EHSV Gonçalo Lobo 
Xavier

Když uvážíte, že program Horizont 2020 dispo-
nuje rozpočtem ve výši 80 miliard EUR na financo-
vání projektů výzkumu a inovací po dobu sedmi let, 
snadno dojdete k závěru, že jeho potenciální dopad 
na životy lidí by mohl být velmi příznivý z hlediska 
vytváření pracovních míst a přidané hodnoty pro 
evropskou ekonomiku.

Jaký názor na to mají?

Vědecká obec vyjádřila velkou důvěru v potenciál 
iniciativ programu Horizont 2020, ale také upo-
zornila Evropskou unii na to, že se musí zabývat 
celým řetězcem výzkumu a  inovací, od  základ-
ního výzkumu po výzkum zaměřený na výrobky 
a  služby. EHSV ve  svém stanovisku Hodnocení 
programu Horizont 2020 v polovině období (zpra-
vodaj Ulrich Samm, skupina Zaměstnavatelé – DE) 
uvádí, že „pouze vyvážená podpora celého tohoto 
řetězce zajistí, že vytváření know-how povede 

k jeho uplatňování a nakonec ke společenským 
a hospodářským přínosům“, tj. bude mít pozitivní 
dopad na životy lidí.

Je skutečností, že běžní občané si jen velice málo 
uvědomují možné účinky výsledků výzkumu a ino-
vací na každodenní život.

Přidáme-li k tomu (dosud) značné rozdíly ve vědec-
kých a inovačních zařízeních jednotlivých členských 
států, je zřejmé, proč tvrdíme, že pouhé zvýšení 
rozpočtových prostředků programu na činnosti 
propagující vědu a inovace ve společnosti názor 
běžného občana na tuto záležitost nezmění.

Z toho důvodu jsme pro zlepšení základního finan-
cování výzkumu a inovací v těch oblastech Evropy, 
které jsou méně připravené. Teprve potom se 
můžeme zaměřit na to, co se označuje jako odpo-
vědný výzkum a inovace.

Evropa má další tři roky na zlepšení provádění 
tohoto programu. K tomu je třeba zjednodušit pra-
vidla, používat ve výzvách k účasti srozumitelnější 

jazyk, demokratizovat složení skupiny uchazečů 
a  vytvořit možnosti financovat malé a  střední 
projekty, které nicméně mají významný dopad. 
Je nutné zapojit sociální média, jež jsou klíčovým 
prvkem, např. pro šíření příběhů o úspěších, kde to 
má zásadní význam pro zvyšování informovanosti. 
Tohle všechno je třeba mít na paměti.

Měli bychom se také zabývat myšlenkou zřídit 
kurzy inovací pro novináře nebo udělovat cenu 
za žurnalistiku v oblasti inovací, aby se podpořilo 
pochopení laické veřejnosti pro to, jak jim může 
program Horizont 2020 prospět – vždyť jsou přece 
konečnými uživateli výzkumu a inovací!

Z toho všeho vyplývá, že vědecké inovace a výzkum 
nejsou žádná věda o kosmu! Je to něco, co může 
zlepšit kvalitu života, co dává pocítit ještě větší 
hrdost na sounáležitost s  Evropou všech a  pro 
všechny. Jednoduché, ne?� l

Textura paměti
Výstava portrétů

U příležitosti zahájení maltského předsednictví 
EU hostí EHSV výstavu současných portrétů, jež 
vytvořil mezinárodně uznávaný maltský fotograf 
Joseph P. Smith. Její součástí budou portréty 
některých z nejdéle žijících obyvatel starobylého 
města Birgu a videoprojekce rozhovorů s aktéry 
a záznamů toho, co se dělo v „zákulisí“. Výstava 
bude oficiálně zahájena 22. února 2017, v prů-
běhu únorového plenárního zasedání EHSV, a ke 
zhlédnutí bude ve foyer v 6. patře budovy JDE až 
do 24. března 2017. (jp)� l

Řešení problému plánovaného zastarávání: 
nová kniha upozorňuje na průkopnickou 
úlohu EHSV

V nedávno publikované knize nazvané Understanding Planned Obso-
lescence (Pochopení plánovaného zastarávání) se brazilská autorka Kamila 
Pope, která přednáší o environmentálním právu a bioprávu, zaobírá příči-
nami, náklady a dopady plánovaného zastarávání. Kniha rovněž obsahuje 
podrobný pohled na činnost EHSV v této oblasti – od průkopnického sta-
noviska pana Thierryho Libaerta a následného projektu realizovaného za 
předsednictví pana Henriho Malosse až po studii The influence of life span 
labelling on consumers (Vliv informací o životnosti výrobku na spotřebi-
tele) z roku 2016 – a závěrem uvádí: „Není pochyb o tom, že mobilizace 
ze strany Evropského hospodářského a sociálního výboru EU v podobě 
vydání stanoviska a následného vytvoření programu pro boj proti plá-
novanému zastarávání je jedním z nejdůležitějších opatření, jež dosud 
veřejné orgány v této záležitosti přijaly.“

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Con-
sumption and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 stran. (dm)� l
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Předseda Dassis gratuluje nově zvolenému předsedovi 
Evropského parlamentu

Dne 19. ledna zaslal předseda EHSV 
pan Georges Dassis blahopřejný dopis 
panu Antoniu Tajanimu k jeho zvolení 
do funkce nového předsedy Evropského 
parlamentu. Pan Dassis vyjádřil naději, 
že skvělá spolupráce, kterou se vyznačují 
vztahy mezi EHSV a Evropským parlamen-
tem, bude pokračovat i  v  budoucnu, 
a  ujistil pana Tajaniho, že EHSV bude 
Evropskému parlamentu plně nápomo-
cen při plnění nadcházejících obtížných 
úkolů: „Vaše zvolení přichází v  době 
krize Evropské  unie. Hlavním cílem 
všech evropských činitelů je postarat se 

o to, aby občané znovu získali důvěru 
v  náš projekt a  naši práci a  začali se 
o ně zajímat. Evropský parlament coby 
demokraticky volený orgán EU musí 
hrát klíčovou úlohu. Evropský hospo-
dářský a sociální výbor jakožto instituce 
zastupující evropskou organizovanou 
občanskou společnost je připraven být 
v tomto úsilí silným partnerem.“

George Dassis rovněž navrhl hledat způ-
sob, jak zajistit, aby stanoviska Výboru 
byla v rámci činnosti EP více zohledňo-
vána, jak zaručit náležitou koordinaci 
mezi poslanci EP a  členy EHSV a  jak 
určit další společné priority. Vyzval pana 
Tajaniho, aby promluvil ke členům EHSV 
na jednom z nadcházejících plenárních 
zasedání Výboru: „Jsme si jisti, že vaše 
přítomnost značně posílí vazby mezi 
zákonodárnými orgány Unie a zástupci 
její občanské společnosti,“ uvedl na 
závěr předseda Dassis. (dm)� l

Člen EHSV Tom Jones účastníkem panelové diskuse v rámci 
akce „Mezinárodní zelený týden“ v Berlíně

Členové EHSV Tom Jones (skupina 
Různé zájmy – UK), Jarmila Dubravská 
(skupina Zaměstnavatelé – SK) a Piroska 
Kállay (skupina Zaměstnanci – HU) se 
zúčastnili zemědělského veletrhu „Mezi-
národní zelený týden“ v Berlíně, který je 
jedinečnou akcí zaměřenou na potraviny 
a zemědělství, jež každý rok přiláká půl 
milionu návštěvníků.

Pan Jones byl hostem panelové diskuse 
na téma „Prohlášení Cork 2.0: od 
úvah ke konkrétním opatřením“, 
jíž se zúčastnili také komisař Phil Hogan 
a německý ministr zemědělství Christian 
Schmidt. Pan Jones uvedl, že se rozvoj 
venkova musí soustředit především na 
podporu podnikání mladých zemědělců 
a mladých lidí z venkovských oblastí. 
Jedním ze způsobů, kterým by se tato 
podpora mohla materializovat, je zajistit 
všude ve venkovských oblastech rychlé 
širokopásmové připojení, což by bylo ku 
prospěchu jak mladší generace, tak pod-
niků. Budou-li zmodernizována zařízení 

pro agroturistiku a venkovský cestovní 
ruch, budou nabízet potenciál pro místní 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst. Ohromný potenciál mají rekreační 
aktivity související se zdravím, neboť ty 
do venkovských oblastí lákají více lidí 
z měst. Zásadní úlohu pro revitalizaci 
venkovských oblastí kromě toho hrají 
spotřebitelé, které je třeba uvědomit 
o hodnotě sledovatelných a udržitelným 
způsobem vyráběných potravin.

Program rozvoje venkova a SZP samy 
o sobě nedokázaly zvrátit úpadek ven-
kova. Musely být využity další investiční 
fondy EU, jež byly venkovským oblastem 
dány k dispozici. V úplně první řadě je 
změna závislá na tom, zda podnikatel-
ský duch místních obyvatel a podniků 
(včetně sociálních podniků) vyplní 
mezeru ve vesnicích, z nichž vymizely 
veřejné služby. Udržitelné venkovské 
oblasti jsou blahodárné pro všechny 
občany. (sma)� l

Recepce u příležitosti nového roku v královském paláci

Belgický král a  královna uspořádali 
na začátku nového roku tradiční recepci 
v  královském paláci, aby předsedům 
evropských orgánů a institucí a stálých 
zastoupení při EU v Bruselu popřáli vše 
nejlepší. Letošní recepce se konala dne 
25. ledna. EHSV reprezentovali předseda 
George Dassis, místopředsedové Gonçalo 
Lobo Xavier a Michael Smyth, generální 
tajemník Luis Planas a  šéf protokolu 
Dominique-François Bareth. (dm)� l

VE STRUČNOSTIJaké změny přináší měnící se Evropa 
pro odbory?
skupina zaměstnanci EHSV

Dne 15. února 2017 uspořádala sku-
pina Zaměstnanci mimořádnou schůzi, 
na níž projednala svou strategii a prio-
rity v souvislosti se zásadně se měnícím 
prostředím, v  důsledku volby nového 
amerického prezidenta, výhledové situ-
ace kolem brexitu, v souvislosti s koncem 
neformální „velké koalice“ v Evropském 
parlamentu, vládní krizí v  Itálii a  nad-
cházejícími volbami v Nizozemí, Francii 
a Německu. Účastníci zvážili výzvy a pří-
ležitosti pro evropské odbory s ohledem 
na nový politický a institucionální vývoj, 
jenž je nyní více než kdy dříve vybízí 
k  tomu, aby hájily evropské demokra-
tické hodnoty a právní stát proti stále 

agresivnějším populistickým hnutím 
a jejich zavádějící propagandě.

Všichni účastníci rozhodně zdůraznili, že 
nejlepší ochranou před takovými jevy 
je vytvořit nový hospodářský a sociální 
model EU pro zaměstnanost a růst, jenž 
pracuje pro blaho svých obyvatel. Účast-
níci poukázali na silnou vazbu mezi 
budoucností EU a účinným sociálním pilí-
řem a prozkoumali způsoby, jak pokro-
čit směrem k  vytvoření silných vazeb 
s významnými veřejnými a soukromými 
investicemi za účelem vytváření nových 
pracovních míst. EHSV nedávno přijal sta-
novisko k sociálnímu pilíři, které je dob-
rým východiskem, protože se zaměřuje 
na konkrétní návrhy k přeměně tohoto 
projektu na pozitivní, smysluplná opat-
ření ke zlepšení pracovních a životních 
podmínek občanů a k obnovení jejich 
důvěry v Unii. (mg)� l

Na cestě ke spravedlivé ekonomice sdílení: úloha 
a místo kooperativních platforem
skupina Různé zájmy EHSV

Předseda skupiny Různé zájmy 
v EHSV pan Luca Jahier (IT) předsedal 
5. prosince 2016 konferenci, během níž 
aktivisté sociální a solidární ekonomiky 
uvedli příklady, jak je možné vytvá-
řet spravedlivé platformy pro sdílení. 
Poukázali na  řadu typových řešení, 
příležitostí i výzev, jež tyto platformy 
představují pro tvůrce právních před-
pisů a společnost.

Jádrem ekonomiky sdílení jsou digi-
tální platformy. Tyto mocné nástroje 
se v celé Evropské unii i po celém světě 
využívají k vytváření a zachování sdíle-
ných výrobků a služeb a jejich užívání 
jednotlivci, podnikateli v sociální eko-
nomice a komunitami. Záměry v oblasti 
spravedlnosti a přerozdělování, které 
sledují zúčastněné strany, radikálně 
odlišují jejich vzory digitálních platfo-
rem od těch, které si přisvojují hodnoty 

vytvořené uživateli a přispěvateli a staví 
se nad sociální práva a spravedlnost. 
Tyto platformy potřebují řádné uznání 
a spravedlivou právní úpravu.

Šest organizací působících v  sociální 
a solidární ekonomice uspořádalo s pod-
porou skupiny Různé zájmy a s Com-
mons, sociálním hnutím spojujícím 
komunity uživatelů společně hospoda-
řících se zdroji, setkání téměř 200 účast-
níků v Bruselu. Účelem konference bylo:
�l prozkoumat inspirující příklady koo-

perativních platforem v oblasti kul-
tury, výživy, půdy, výměny služeb 
mezi podniky, místních měn atd.;

�l projednat právní záležitosti: pra-
covní právo, vlastnictví, smlouvy 
a zdanění;

�l vysvětlit, co účastníci očekávají 
od Evropské unie, členských států 
a měst;

�l podpořit partnerství.

Řada členů skupiny Různé zájmy pracuje 
v odvětví sociální ekonomiky. Skupina 
připomněla, že jí náleží významná úloha 
v budování participativní demokracie, 
protože udržuje a  navazuje kontakty 
s představiteli organizací občanské spo-
lečnosti z celého světa. (cl)� l

Výstava fotografi í polského 
fi lmového režiséra Andrzeje Wajdy

skupina Zaměstnavatelé EHSV

V lednu bylo v EHSV vystaveno více než 
30 fotografií nedávno zesnulého pol-
ského fi lmového režiséra Andrzeje Wajdy. 

Fotografi e, které pořídil světově proslulý 
umělecký fotograf Czesław Czapliński, 
zachycovaly několik působivých oka-
mžiků z pracovního i soukromého života 
tohoto režiséra.

„Bez přehánění lze říci, že Andrzej Wajda 
byl všeobecně uznávaným mistrem 
a symbolem evropské kinematografi e,“ 
prohlásil na slavnostním ukončení této 
výstavy dne 25.  ledna Jacek P. Krawc-
zyk, předseda skupiny Zaměstnavatelé 
v EHSV, který přítomné vybídl ke zhléd-
nutí posledního Wajdowa fi lmu Powidoki 
(„Mžitky“, anglicky „Afterimage“), který 
bude v Bruselu promítán v březnu.

Polský spisovatel, dramatik a scénárista 
Maciej Karpiński se s účastníky podělil 
o své velice osobní vzpomínky na spolu-
práci s Andrzejem Wajdou. Zdůraznil, že 
Wajda byl nejen velkým polským uměl-
cem, ale také velkým Evropanem, který 
se dychtivě zajímal o evropské záležitosti 
a vyznal se v nich.

Výstava byla uspořádána z podnětu sku-
piny Zaměstnavatelé v EHSV. (lj)� l
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