
www.eesc.europa.eu
1

ÚVODNÍK Osm měsíců od arabského jara – chvíle 
k zastavení a zamyšleníVážení čtenáři,

současná fi nanční krize se dotkla mnoha občanů EU. 
Slovní spojení jako „veřejný dluh“, „úsporná opat-
ření“ a „swapy úvěrového selhání“ se rychle usadila 
v neměnných titulcích, které nám připomínají smut-
nou společenskou realitu. Zásahy politiků a veřejných 
institucí musejí odrážet a řešit to, čím lidé procházejí ve 
svých zemích. Proto EHSV zastává k budoucímu roz-
počtu EU takový postoj, aby se z EU stal model hos-

podářské odpovědnosti a aby Unie svůj rozpočet využila co nejlépe. 

EHSV doporučuje snížení administrativy u fondů EU, aby tyto zdroje, jež mají sti-
mulovat růst a být ku prospěchu všem Evropanům, nezůstaly nevyužity. Naše stanovisko 
k budoucímu fi nancování EU vyzývá tvůrce právních předpisů EU, aby vytvořili novou 
rozpočtovou strukturu, jež bude v souladu s očekáváním občanů EU. Požaduje nový sys-
tém příjmů, který by byl plně založen na vlastních zdrojích EU, a doporučuje upustit od 
zásady „spravedlivého vyrovnání“. 

Společná zemědělská politika (SZP) je dobrým příkladem politiky, která slouží Evro-
panům již několik desetiletí. Až do celkem nedávné doby šel na SZP lví podíl rozpočtu 
EU. Protože platnost stávajícího systému fi nancování SZP vyprší v roce 2013, diskuse 
o jeho budoucnosti jdou ruku v ruce s přezkumem rozpočtu EU pro období po roce 2013.

EHSV zastává názor, že SZP by měla být reformována tak, aby bylo zajištěno, že země-
dělství bude rentabilní a současně bude zárukou spravedlivého příjmu pro zemědělce 
v celé EU. SZP podporuje mimo jiné udržitelné využívání zdrojů a zachování biologické 
rozmanitosti a současně posiluje potenciál zaměstnanosti venkova. 

Vzhledem k tomu, že pouze 7 % zemědělců je v současnosti méně než 35 let a kaž-
dému třetímu je více než 65 let, musíme pobízet mladé lidi k tomu, aby se věnovali země-
dělskému hospodaření. EHSV jakožto orgán, který zastupuje skutečné lidi, a já coby 
dlouholetý zemědělec se můžeme pokusit prosadit názor, že zemědělské hospodaření 
za to skutečně stojí.

Jaký význam má ambiciózní evropský rozpočet?

Ambiciózní rozpočet by ze strategie pro inteligentní a udržitelnou Evropu podporu-
jící začlenění učinil skutečnost. K tomu musí EU zavést stabilní a pružnou politiku sou-
držnosti, která bude ušita na míru místním potřebám. Několik zúčastněných stran stále 
ještě volá po snížení objemu zdrojů vyčleněných na tuto politiku. Argumentují při tom, 
že stávající podíl 38,4 % rozpočtu EU (průměr pro období 2000–2006) je příliš vysoký. 
To je absurdní! Tak jako tak, nikdy se nám nepodaří zajistit udržitelnou Evropu bez 
vysoce kvalitního hospodářského růstu. Dokončení vnitřního trhu je životně důle-
žité ke stimulaci růstu, investic, vývozu, tvorby pracovních míst, udržitelného průmyslu 
a inovačních služeb. 

Jacques Delors jednou řekl: „Evropský hospodářský model potřebuje ke svému 
životu tři zásady: konkurenceschopnost, která jej bude stimulovat, spolupráci, která 
jej posílí, a solidaritu, jež jej sjednotí.“

Pokusme se tedy nesměšovat opatření usilující o vyváženost státních rozpočtů s vyvá-
žením rozpočtu EU. Konkurenceschopnost Evropy něco stojí – prostředky do dlouhodo-
bých investic, udržitelných pracovních míst a vize pro budoucnost. 

Staff an Nilsson
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Monitorovací výbor EHSV pro Euro-
med letos zažívá náročný rok a  tento 
trend bude zřejmě pokračovat. Jakmile 
se v lednu tohoto roku rozběhly události 
v Tunisku a ještě předtím, než se „arab-
ské revoluce“ (jak se události v tomto regi-
onu často nazývají v arabštině) rozšířily 
do Egypta, bylo brzy každému v EHSV, 
kdo se blížeji zajímal o region Euromed, 
jasné, že tyto události mají výrazný roz-
měr.

Po velmi krátkém zamyšlení zahájil 
Monitorovací výbor Euromed svou čin-
nost s cílem navázat kontakty se svobod-
nou a nezávislou občanskou společností, 
jež se začíná v tomto regionu formovat, 
a konsolidovat úspěchy, kterých dosáhli 
občané v ulicích tohoto regionu. Moni-
torovací výbor Euromed se tak zamě-
řuje na to, aby byly co nejvíce využity 
silné stránky EHSV: navazovat kontakty 
s organizacemi sociálních partnerů, které 
byly, a v některých případech stále jsou, 
na ostří nože s místními vládami, usilo-
vat o rozvoj spolupráce s organizacemi 
v této oblasti, jako jsou Evropská nadace 
odborného vzdělávání a  Mezinárodní 
organizace práce, vyzývat ke koordino-
vané činnosti s ostatními institucemi EU 
a obecně využívat svých rozsáhlých zna-
lostí ve prospěch svých partnerů. Kon-
krétněji řečeno, Monitorovací výbor 

Euromed uspořádal průzkumné cesty do 
Tuniska a Maroka, aby zde navázal kon-
takt s širokým spektrem občanské spo-
lečnosti a nalezl nové partnery. V pří-
padě Maroka se rovněž snažil navázat 
kontakty s novou marockou HSR (Hos-
podářskou a sociální radou). V  rámci 
příprav evropsko-středomořského sum-
mitu HSR a obdobných institucí v poz-
dější části tohoto roku jsou na podzim plá-
novány další informační návštěvy Liba-
nonu a možná také Egypta. Třebaže se 
jedná o velmi intenzivní a často vyčer-
pávající zkušenosti, není pochyb o tom, 
že jsou velice cenné z hlediska poznávání 

skutečné občanské společnosti v regio-
nech těchto zemí a také proto, aby se tyto 
organizace občanské společnosti sezná-
mily s úlohou EHSV.

Bylo by iluzí domnívat se, že je vše 
úspěšně za námi. Stojí před námi značná 
rizika, a z tohoto důvodu je velice důležité, 
aby se EU i nadále angažovala a zavázala 
se ke splnění cílů „revolucí“ v tomto regi-
onu. V současnosti mohou všichni naši 
partneři a EHSV pouze položit základy 
demokracie a doufat, že v brzké budouc-
nosti se bude na těchto základech stavět. 
Jak se říká, mějte oči otevřené… (gh) ●
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LEADER jako model pro partnerství 
místního rozvoje

Přístup EU LEADER chce být mode-
lem pro zapojení zainteresovaných 
stran do místního rozvoje. Prozatím 
však ještě plně nevyužil svého poten-
ciálu začleňování místních potřeb do 
strategií rozvoje, mobilizace zainte-
resovaných stran a podpory místních 
inovací. To jsou hlavní závěry sly-
šení Program LEADER jako nástroj 
pro místní rozvoj, jež pořádal EHSV 
v Bruselu dne 20. června. Účastníci 

slyšení se vyslovili pro jednotná, jasná 
a zjednodušená administrativní pra-
vidla, pro větší zapojení místních akč-
ních skupin do programování rozvoje 
venkova, pro větší svobodu při volbě 
místních priorit a provádění místních 
řešení, pro zvýšenou transparentnost 
při činnosti, sledování a hodnocení 
místních akčních skupin, a pro budo-
vání kapacit všech místních subjektů. 
Závěry slyšení budou součástí stano-

viska Program LEADER jako nástroj 
pro místní rozvoj, jež EHSV v součas-
nosti připravuje v souvislosti s diskuzí 
o budoucnosti společné zemědělské 
politiky a o jejím pilíři rozvoje ven-
kova. (rh) ●
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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Evropská komise je vybízena k zachování kvality 
pracovních míst

Finanční krize měla rozsáhlý dopad 
na evropský trh práce – míra 
zaměstnanosti poklesla přibližně 
na 69  %. Evropská komise na to 
zareagovala iniciativou, jejímž úče-
lem je zvýšit míru zaměstnanosti 
a  obnovit důvěru v  evropský trh 
práce. Iniciativa Agenda pro nové 
dovednosti a pracovní místa byla 
ve středu zájmu stanoviska EHSV, 
které vypracovala zpravodajka paní 
Drbalová (skupina Zaměstnava-
telé, Česká republika) a spoluzpra-
vodaj pan Zufi aur Narvaiza (sku-
pina Zaměstnanci, Španělsko).

Činnost Komise v této oblasti je vřele vítána a EHSV podpo-
ruje členské státy, aby z něj vycházely a využívaly při tom sociální 
a občanský dialog. EHSV však tvrdí, že iniciativa neodráží prioritu 
vytvořit vysoce kvalitní pracovní místa, a zdůrazňuje, že je důle-
žité zajistit zachování ochrany práv pracovníků, která nesmí být 
obětována ve snaze o efektivnější trh práce. (ma) ●

Finanční ochrana spotřebitelů v popředí 
zájmu EHSV 

Hospodářská krize zvýraznila značné rozšíření fi nančních pro-
duktů, k němuž v nedávné době došlo. Každý spotřebitel se s nimi 
dříve či později nevyhnutelně setká, např. při nákupu nemovitosti 
nebo při investování úspor. Proto si EHSV přeje vytvořit nový 
rámec zaměřený na zvyšování povědomí spotřebitelů a dlužníků, 
pokud jde o produkty, s nimiž se setkávají, a o jejich práva, a zajis-
tit, že budou plně chráněni. Dvě nová stanoviska, která byla při-
jata na červencovém plenárním zasedání, přispějí k harmonizaci 
trhu s hypotečními úvěry v EU a k vysvětlení spotřebitelům jejich 
práv, co se týče nových fi nančních produktů.

První stanovisko EHSV Smlouvy o úvěru na bydlení, které vypra-
covala paní Reine-Claude Mader (skupina Různé zájmy, Francie), 
pomůže obnovit důvěru spotřebitelů a fi nanční stabilitu prostřed-
nictvím účinného a konkurenčního jednotného trhu. Druhé stano-
visko EHSV Finanční vzdělávání a zodpovědná spotřeba fi nančních 

produktů, které vypracoval pan Carlos Trias Pintó (skupina Různé 
zájmy, Španělsko), pomůže zvýšit povědomí o fi nančních produk-
tech pomocí vzdělávání. (ail) ●

Zajištění energetické budoucnosti Evropy

Obtížný úkol zajištění zdrojů ener-
gie pro Evropu je předmětem dvou 
stanovisek. Obě zdůrazňují význam 
dlouhodobého plánování a účin-
nosti při řešení narůstajícího ener-
getického dilematu Evropy. Stano-
visko, které vypracoval zpravodaj 
pan Zbořil (skupina Zaměstnava-
telé, Česká republika) a spoluzpra-
vodaj pan Gibellieri (delegát, Itá-
lie), vyzývá Evropskou komisi, aby 
při zajišťování a zlepšování přístupu 
k surovinám přijala proaktivní pří-
stup. EHSV podporuje aktivnější 
zahraniční politiku v této oblasti, 

a to jak při monitorování mezinárodní obchodní situace, tak při sti-
mulaci mezinárodních jednání prostřednictvím Světové obchodní 
organizace (WTO). 

Stanovisko, které vypracovala paní Sirkeinen (skupina Zaměst-
navatelé, Finsko), nadneslo otázku, jak zlepšit energetickou účin-
nost. EHSV plně podporuje cíl energetické účinnosti, upozorňuje 
však na několik otázek. EHSV poukazuje na to, že energetická účin-
nost a úspory energie z velké části závisí na měnících se energe-
tických návycích. EHSV je proto znepokojen, že přístup Komise 
příliš spoléhá na regulaci a podceňuje pozitivní pobídky jako způ-
sob změny chování. EHSV by také kladl větší důraz na dlouhodobé 
udržitelné projekty než na krátkodobé úspěchy. (ma) ●

Spolupráce při potírání diskriminace

V některých členských státech vyšel najevo nedostatek integrace 
a potíže, které z toho vyplývají, vysílají varovný signál. Jsme svědky 
celkového zvýšení výskytu xenofobie a diskriminace, avšak člen-
ské státy a EU se snaží tyto problémy řešit. Příspěvkem do diskuse 
je stanovisko EHSV, jež sepsal pan Pariza Castaños (skupina 
Zaměstnanci, Španělsko). Stanovisko vyzdvihuje význam zapojení 
místních a regionálních orgánů a občanské společnosti do řešení 

tohoto problému, neboť jde o hlavní zúčastněné strany, jež jsou 
nejblíže občanům.

EHSV tvrdí, že integrace není právním úkonem, ale spíše složi-
tým dlouhodobým sociálním procesem s mnoha rozměry a mnoha 
zúčastněnými stranami. Podpora vzájemného soužití a integrace si 
tedy žádá spolupráci na všech úrovních. Na tomto základě EHSV 
navrhuje vytvořit konzultační rady, fóra a platformy s cílem zajis-
tit, aby byl příspěvek občanské společnosti vyslyšen při vytváření 
integračních politik. (ma) ●

Řešení přeshraničních nejasností

Výbor přijal dvě stanoviska, jež se 
soustředí na to, jak zmírnit přeshra-
niční potíže, se kterými se potýkají 
evropští občané a evropské podniky. 
První z nich, jehož autorem je pan 
Farrugia (skupina Zaměstnava-
telé, Malta), je zaměřeno na daňový 
systém. Co se týče daňových záleži-
tostí, dostává se lidem často velmi 
málo pomoci; EHSV se domnívá, že 
by měly být zavedeny mechanismy, 
jež by zjednodušily a vyjasnily dané 
postupy. Jedním takovým mecha-
nismem navrženým ve stanovisku 
je vytvoření jednotných správních 

míst po celé EU, kde by mohli lidé obdržet nezbytné informace 
a dokumentaci a zaplatit daně.

Zefektivnění přeshraničních služeb bylo dalším projednáva-
ným tématem, a to ve stanovisku, jehož autorem je pan Siecker 
(skupina Zaměstnanci, Nizozemsko). EHSV vítá snahu Evrop-
ské komise zlepšit jednotný trh služeb, zejména prostřednictvím 
vytvoření jednotných kontaktních míst. Jednotná kontaktní místa 
umožní snazší přístup k informacím specifi ckým pro konkrétní 
členský stát a umožní poskytovatelům služeb vyřešit správní nále-
žitosti elektronicky. (ma) ●

Cena EHSV Design Eleven – Nadčasový design – design pro všechny generace
Studenti designu a  designéři ve 

všech 27 členských státech byli spolu 
s  evropskými designéry žijícími 
v zahraničí vyzváni, aby se zaměřili 
na „mezigenerační solidaritu v dobách 
stárnoucího obyvatelstva“ a vytvořili 
inovační a prospěšná řešení proka-
zující „nadčasový design“, a to jako 
účastníci participativního designu 
(koncoví uživatelé se účastní designo-
vého procesu) nebo co-designu (mezi-
generační skupiny, kde mladí desig-
néři spolupracují se staršími).

Lhůta pro podání přihlášek byla 
31. května 2011. Z celé Evropy jich 
dorazilo přes 250 spolu s  více než 
stovkou výrobků. Počátkem června 
byl sestaven užší výběr 26 výrobků 
a 18. července bylo v Bruselu přijato 
konečné rozhodnutí.

Porotu tvořili Anna Maria Dar-
manin (předsedkyně poroty), čle-
nové EHSV Anne-Marie Sigmund, 
Marie Zvolská a Alexander Graf von 
Schwerin a několik uznávaných exter-
ních expertů ze všech oblastí oboru, 
v němž se soutěžilo.

Vítěznými výrobky jsou KeepCool 
– Vincent Gerkens (1. cena), ORTO-
gether – Francesco di Luzio (2. cena) 
a  Darning Pear – Mari Korgesaar 
(3. cena).

Slavnostní předání cen a  zahá-
jení výstavy 20 nejlepších prototypů 

včetně vítězných návrhů se uskuteční 
dne 21. září 2011 v sídle EHSV v Bru-
selu na adrese rue Belliard 99 v rámci 
oficiálního programu akce Design 

Kulturní akce v EHSV během polského 
předsednictví EU
V souvislosti s polským předsednic-
tvím EU uspořádá EHSV několik kul-
turních akcí, včetně výstavy součas-
ného polského umění a výstav k dalším 
tématům, předčítání polské literatury 
a představení polské fi lmové hudby.

Některé akce proběhly již v  létě: 
13. července 2011 byla za přítomnosti 
místopředsedů EHSV paní Darmani-
nové a pana Krawczyka a  také pana 
Wojtczaka zastupujícího polské velvy-
slanectví zahájena výstava Paweł Kuc-
zyński: Satirické kresby. Poté následo-
val polský národní večer. 

14. července 2011 se polský básník, 
spisovatel a  překladatel Jacek Deh-
nel zúčastnil letošní řady literárních 
obědů EHSV. Polský člen EHSV pan 
Adamczyk na předčítání uvítal téměř 
100 hostů.

Ve dnech 3.–7.  října 2011 bude 
EHSV pořadatelem výstavy o  Marii 

Smyslem ceny za design, vyhlašované 
Evropským hospodářským a sociál-
ním výborem od roku 2009, je přitáh-
nout celosvětovou pozornost k sociál-
ním otázkám a problematice občanské 
společnosti. Vítězný objekt bude zho-
toven v limitované sérii a distribuo-
ván jakožto součást komunikační stra-
tegie EHSV v roce 2012, který bude 
Evropským rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity.

Generální ředitelství pro podniky 
a průmysl Evropské komise, CUMU-
LUS (Mezinárodní sdružení vysokých 
škol v oblasti umění, designu a médií) 
a EIDD (Design for All Europe) spo-
jily své síly, aby zajistily vyšší obezná-
menost s akcí a více zapojily evrop-
ské instituce a organizace do designér-
ských udržitelných postupů a inovací.

Vladimíra Drbalová, 
členka EHSV

Vincent Farrugia, 
člen EHSV

Ulla Sirkeinen, 
členka EHSV

Curie-Skłodowské, která proběhne 
během týdne Chemie a kultura, jenž se 
uskuteční jako součást Mezinárodního 
roku chemie. 

EHSV ve spolupráci s několika pol-
skými a mezinárodními partnery zahájí 
dne 25.  října 2011 kampaň Básně 
v metru. EHSV zahrne do svého dlou-
hodobého kulturního programu akti-
vitu Vyber si báseň jako součást inter-
aktivního přístupu k literární kultuře 
v Evropě.

26.  října 2011 hosté okusí pol-
skou fi lmovou hudbu na akci, která 
je součástí řady Come‘N‘Listen (Přijď 
a poslouchej), jež se opět bude odehrá-
vat ve VM2 v La Brasserie.

Další výstava oslaví 100.  výročí 
narození polského básníka, romano-
pisce, překladatele a nositele Nobelovy 
ceny za literaturu Czesława Miłosze. 
V prosinci bude EHSV pořadatelem 

September (www.designseptember.
be). Další informace najdete na adrese 
www.design-competition.eesc.europa.
eu. (sb) ●

KeepCool – vítězný příspěvek soutěže 
EHSV Design Eleven

výstavy fotografi í Umělci pro Evropu, 
která již byla ukázána na obrazovkách 
během červencového plenárního zase-
dání v budově Charlemagne. (sb) ●

Více informací na http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-ac-
tivities-culture-polish-presidency.

Literární oběd EHSV se spisovatelem 
a překladatelem Jacekem Dehnelem z Polska

on
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Ambiciózní reformy SZP pod tlakem

Nový pakt mezi zemědělstvím 
a životním prostředím pro 
budování budoucnosti
Společná zemědělská politika (SZP) není oblastí 

úzkého zájmu. Nejprve v EHS a nyní v EU je SZP 

jedním z pilířů, na němž byla vybudována sjedno-

cená Evropa. A musí to tak být i nadále.

Společná politika je výsledkem paktu s regiony EU ve prospěch zdraví evropských 
občanů pro budoucnost evropského zemědělství.

Zemědělci jsou klíčovou složkou evropského zemědělství, zemědělství je však důle-
žitým aspektem společnosti jako celku. Cílů společné zemědělské politiky je mnoho, 
všechny však směřují k jednomu: poskytnout Evropské unii konkurenční a udržitelné 
potraviny a zemědělské systémy orientované na budoucnost.

Stávající SZP je obecně vzato stále politikou zaměřenou na minulost. Proto je 
zapotřebí většího odhodlání a zaměření na reformy opatření a nástrojů za účelem pod-
pory konkurenceschopnosti, tzn. přejít z mentality založené na podporách na menta-
litu založenou na pobídkách.

Pouze tak budou moci mladí lidé hrát klíčovou roli v inovacích, hledat nové pří-
ležitosti a využívat síly otevřených a regulovaných trhů. Ve stávající SZP není mnoho 
prostoru pro mladé podnikatele. Nemám na mysli specifi cké podpory, ale systém 
samotný: musí se změnit, má-li inspirovat mladou generaci podnikatelů, aby riskovali 
svou budoucnost v tomto krásném odvětví evropského hospodářství a společnosti, kte-
rým je venkov a potravinářství.

Komise předložila dobrý návrh na reformu rozpočtu. 

Je nyní na Evropském parlamentu, který je hlasem veřejného zájmu Evropanů, aby 
vyvážil a splnil široké spektrum hospodářských a sociálních požadavků evropské eko-
nomiky jako celku. Pro Parlament je to tématem jako celek: čas pro odvětvové výbory 
již vypršel. Evropská občanská společnost, jejíž komplexní a provázané zájmy se každý 
den potýkají s dopady krize na skutečný svět v různých sociálních složkách Unie, sleduje 
celkové chování celého Parlamentu a dalších institucí EU. Sleduje a soudí.

Mario Campli 

předseda specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

Společná zemědělská politika (SZP) je 
opět předmětem přezkumu a v lednu 
2014 se stane právním předpisem EU. 

Cílem nejnovějších návrhů předlože-
ných Evropskou komisí je zformovat 
politiku, která dokáže předjímat hos-
podářské, environmentální a územní 
výzvy. 

Podle odhadů Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství světová populace 
do roku 2050 dosáhne 9 miliard, a SZP 
tedy bude muset reagovat na důležité 
celosvětové a regionální problémy. 

Znamená to, že denně přibude 
140 000 osob. Komisař pro zeměděl-
ství a  rozvoj venkova Dacian  Cio-
loş řekl, že poptávka po potravinách 
vzroste do roku 2030 o 50 %. Mezi fak-
tory, které ji budou ovlivňovat, patří 
změna klimatu, měnící se stravovací 
návyky, ochrana a udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, výsledek obchod-
ních jednání v rámci rozvojového kola 
z Dohá a zabezpečení potravin.

Komise se proto snaží zformovat 
SZP, která bude tyto astronomické 
údaje a nejisté výsledky brát jako pří-
ležitost pro evropské zemědělství. 
Zároveň se chce zabývat otázkami, 
které podkopávají SZP v Evropě. Jde 
o enormní úkoly a Komise v zájmu 
jejich dosažení požaduje udržitelnější, 
účinnější, vyváženější, cílenější a zod-
povědnější SZP. Ve všech těchto oblas-
tech je skutečně zapotřebí důkladného 
přezkumu. Co to však obnáší a kde je 
vyvíjen politický tlak? 

SZP je rozdělena na dva pilíře. První 
pilíř se týká peněz přímo vyplácených 
zemědělcům, kteří splňují určité pod-
mínky stanovené právními předpisy 
EU. Na fi nancování druhého pilíře se 
podílejí členské státy a je z něj fi nan-

Finanční podpora zemědělců
platbách pouze 1,6 % zemědělců, kteří 
tak dohromady inkasují 30 % plateb. 
Nicméně asi 50 % německých země-
dělců dostává každý rok méně než 
5 000 EUR; dohromady tak tato většina 
zemědělců inkasuje pouhých 5 % cel-
kových plateb. Je to snad spravedlivé?“

EHSV výše uvedená opatření pod-
poruje a  je toho názoru, že aktivní 
zemědělské činnosti zaručují „vytvá-
ření společensky prospěšných veřej-
ných statků a služeb“. Tyto služby by 
mohly zahrnovat také ochranu život-
ního prostředí, zabezpečování potra-
vin a ochranu spotřebitelů. Platby by 
tak měly mít opodstatnění v souladu 
s těmito obecnými, nekomerčními kri-
térii. A to je právě záměr Komise.

„Peníze by měly být vynakládány 
na udržitelné zemědělství produkující 
kvalitní potraviny a veřejné výhody – 
třeba tím, že zajišťuje vysokou biolo-
gickou rozmanitost,“ vysvětluje pan 
Ribbe. 

Až do roku 1992 se přímé platby 
zakládaly výhradně na cenové pod-
poře, později byly sníženy. Tak tomu 
bylo až do roku 2003, kdy byla SZP 
zreformována a přímé platby „oddě-
leny“ od produkce potravin, tedy na ni 
přestaly být vázány. Přes 90 % evrop-
ských zemědělských plateb je odděleno 
od produkce. Dnes je otázka systému 
přímých plateb a jejich opodstatnění 
opět aktuální. 

Pokud Komise dotáhne své návrhy 
až do konce, mohli bychom se konečně 
dočkat udržitelnějšího evropského 
modelu zemědělství, tak jak si ho před-
stavuje EHSV. 
 
 
 ●

Miliony eur z evropských daňových 
příjmů končí jako podpora příjmu 
zemědělců. Tento systém, známý pod 
názvem přímé platby, již po několik 
desetiletí vyvolává vydatnou polemiku. 
Podle Komise přispívá EU na příjmy 
zemědělců v průměru 40 %.

Evropský účetní dvůr odhalil, že 
mezi příjemce podpory v rámci SZP 
patřily „železniční společnosti, jez-
decké kluby a kluby chovatelů koní, 
golfové a volnočasové kluby a měst-
ské rady“. Zpronevěry veřejných pro-
středků a  odvádění velmi potřebné 
fi nanční pomoci od zemědělců potý-
kajících se s četnými problémy vážně 
narušilo důvěryhodnost SZP.

Komise nyní navrhuje, aby byly 
přímé platby navázány na udržitelné 
postupy šetrné k životnímu prostředí. 
„Pokud mají být přímé platby důvě-
ryhodné, měly by být spravedlivě roz-
děleny mezi členské státy, regiony 
a mezi různé typy zemědělství a kate-
gorie zemědělců. To ovšem neznamená 
paušální platby v celé Evropě,“ vysvět-

luje Dacian Cioloş, komisař pro země-
dělství a rozvoj venkova, a dodává, že 
by se zemědělská politika měla soustře-
dit na aktivní zemědělce. 

EHSV však upozorňuje, že aktivní 
zemědělské činnosti, na které odkazuje 
sdělení Komise, je třeba nejdříve řádně 
defi novat. 

Přímé platby však budou i nadále 
základním kamenem SZP. Nová 
povinná kritéria pro tyto platby ovšem 
znamenají, že evropští zemědělci zís-
kají tyto prostředky, pouze pokud 
například posílí biologickou rozma-
nitost nebo minimalizují emise CO

2
.
 

„Proč by měly přímé platby 
v  budoucnosti pokračovat?“ ptá se 
Lutz Ribbe, zpravodaj EHSV pro téma 
reformy SZP v roce 2013. „Potřebu-
jeme ekologičtější přímé platby, které 
povzbudí zemědělské postupy šetrné 
k přírodě,“ říká a dodává, že stáva-
jící platební strategie stále ještě nejsou 
spravedlivé. „V Německu dostává kaž-
doročně nad 100 000 EUR v přímých 

cován rozvoj venkova, jako například 
zlepšování biologické rozmanitosti 
a  environmentální ochrany země-
dělské půdy. Tyto peníze nedostávají 
přímo zemědělci. 

Některé velké členské státy však 
na Brusel vyvíjejí značný tlak, aby byl 
rozpočet tohoto druhého pilíře ome-
zen a přesunut do jiných rozpočto-
vých linií, jako je výzkum. Výdaje 
SZP v rámci rozpočtu EU již výrazně 
poklesly. Zatímco v  roce 1985 tvo-
řily téměř 75  %, očekává se, že do 
roku 2013 poklesnou na 39,3 %. Pře-
sto bude komisař Cioloş muset vyvá-
žit tento tlak; již tak činí prosazováním 
ještě zelenějšího a udržitelnějšího dru-
hého pilíře. 

SZP je do značné míry formována 
politikou orientovanou na volný trh, 
proti čemuž EHSV opakovaně vznesl 
námitky. EHSV naopak požaduje 
evropský zemědělský model, který se 
řídí zásadami multifunkčnosti a dlou-
hodobé udržitelnosti. 

Prvořadým úkolem SZP je podle 
stanoviska EHSV Budoucnost SZP 
„zhodnotit úlohu zemědělců jako pro-
ducentů potravin každodenní spotřeby 
a stále rostoucí měrou i zelené a udr-
žitelné energie“. K tomu je potřebný 
dobře fi nancovaný druhý pilíř. ●
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Znečišťování půdy

Vysoce intenzivní nebo průmyslové 
využívání zemědělské půdy vede 
v  mnoha evropských regionech ke 
snižování biologické rozmanitosti. 
Průmyslové zemědělství urychluje 
ztrátu biologické rozmanitosti nad-
bytečným používáním živných a che-
mických látek, jež mají škodlivý vliv 
na přírodu.

Intenzifi kace zemědělství v Evropě 
s sebou nese řadu nepříznivých jevů. 
Zemědělci chtějí samozřejmě zís-
kat ze své sklizně co nejvyšší výnosy, 
a  proto pěstují na obrovských plo-
chách půdy jeden druh plodin. Tato 
praxe, známá jako monokulturní 
hospodářství, může způsobovat větší 
náchylnost půdy k  patogenům, což 
vede zemědělce k používání umělých 
hnojiv pro obohacování půdy. Použí-
vání standardizovaných druhů herbi-
cidů a pesticidů (agrochemikálií) má 
však v konečném důsledku na půdu 
negativní vliv. Hnojiva navíc znečiš-
ťují spodní vody, což nepříznivě ovliv-
ňuje život rostlin a zvířat.

Intenzifikace evropského země-
dělství v 70. letech 20. století přinesla 
citelnou ztrátu biologické rozmanitosti 
na zemědělské půdě. Tyto závěry pod-
pořily i průzkumy populace polního 
ptactva, u něhož došlo za posledních 
40 let k postupnému a dlouhodobému 
poklesu druhů. To má značný význam, 
neboť zemědělská půda tvoří zhruba 
polovinu rozlohy EU a je domovem 
celé řady nejrůznějších druhů rostlin 
a živočichů.

Poslední vývoj v Unii však přináší 
„zelenější“ SZP, jež klade biologic-
kou rozmanitost do popředí zájmu. 
„Dostanou-li zemědělci více peněz 
nebo další peníze za udržování bio-
logické rozmanitosti, nebo bude-li 
určitý standard udržování biologické 
rozmanitosti podmínkou pro čerpání 
prostředků SZP, budou zemědělci při 
udržování biologické rozmanitosti 
zřejmě pomáhat,“ říká Stanka Bečeva, 
aktivistka v oblasti potravin a země-
dělství při organizaci Friends of the 
Earth Europe.

Paní Bečeva dále uvádí, že pro 
ochranu biologické rozmanitosti je 
zapotřebí, aby bylo 10  %  zeměděl-
ské půdy vyčleněno jako plocha bio-
logické rozmanitosti. Abychom se 
vyhnuli monokultuře, neměli by 
zemědělci pěstovat jeden druh plo-
din na více než 50 % rozlohy svých 
polí. Střídání plodin a pěstování plo-
din použitelných jako krmiva rovněž 
sníží závislost Evropy na dovozu. Paní 
Bečeva si všímá, že Komise postupně 
mění ochranu biologické rozmani-
tosti v podmínku pro vyplácení pří-
mých plateb zemědělcům.

A protože toto opatření podpo-
ruje rovněž Rada pro zemědělství 
a Evropský parlament, upírají se teď 
všechny zraky ke Komisi, jež má před-
ložit koncem tohoto roku své návrhy 
k SZP. Očekává se, že tyto návrhy pod-
poří ochranu biologické rozmanitosti 
i další opatření na ochranu životního 
prostředí. ●

Ohrožená profese

který je vyhlášen svým vínem. Pan 
Narro se obává, že tento nedostatek by 
mohl vést k vylidnění venkova do měst 
a ponechání rozsáhlých pásů země-
dělské půdy ladem. Bez dostatečného 
počtu zemědělců bude Evropa nucena 
buď posílit velkokapacitní průmyslové 
zemědělství, nebo zvýšit svoji závislost 
na dovozu.

Obavy sdílejí také političtí předsta-
vitelé v Bruselu. Komisař pro zeměděl-
ství Dacian Cioloş řadí mladé země-
dělce mezi priority. Jeho cílem je umís-
tit je do prvního pilíře SZP, tedy zaru-
čit jim přímou podporu. Tato myš-
lenka má mnoho příznivců. Předchozí 
iniciativy, jako Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova v rámci SZP 
z roku 2008, jenž byl vytvořen za úče-
lem posílení investiční podpory mla-
dých zemědělců, však dosáhly smíše-
ných výsledků. Mladí zemědělci měli 
obdržet 70 000 EUR, mnozí však tyto 
peníze nikdy neviděli.

„Fond pro rozvoj venkova v  nás 
zanechal smíšené pocity,“ uvádí před-
seda Evropské rady mladých země-
dělců Joris Baecke. „Na jedné straně 
je větší podpora mladých zemědělců 
vždy povzbuzením, avšak metodika 
financování vyžaduje, aby polovina 
prostředků pocházela z  členských 
států. V řadě členských států ale tyto 
prostředky kvůli současné finanční 
krizi prostě nejsou.“ 

Pan Baecke je spoluvlastníkem 
farmy zaměřené na pěstování plodin 
na orné půdě v jihozápadním Nizo-
zemsku, kde pracuje na částečný úva-
zek od roku 1994. Je mu 33 let a doufá, 
že alespoň 80 % přímé podpory pro 
mladé zemědělce bude spadat do prv-
ního pilíře SZP. Jeho organizace rov-
něž usiluje o to, aby mladí zemědělci 
měli zaručený příjem po prvních pět 
let v oboru zemědělství. 

Pánové Narro i  Baecke říkají, že 
kromě fi nanční a institucionální pod-
pory by více lidí do oboru mohl při-
lákat určitý program kategorie Eras-
mus. Osvojování profese ve vzděláva-
cím prostředí s praxí v oboru by stu-
dentům ukázalo nové techniky a nej-
novější technologie. „Mladí země-
dělci jsou ti nejvhodnější adepti pro 
využití nových technologií a inovací 
v době, kdy čelíme novým potravino-
vým výzvám,“ uvedl pan Narro.

Mezi hlavní překážky, se kterými se 
potýkají mladí zemědělci, je nedosta-
tečný přístup k fi nancování, omezená 
schopnost získat kapitál a  nedosta-
tečná obecná vzdělávací a institucio-
nální podpora. Překonání těchto pře-
kážek bude klíčovým předpokladem 
zajištění budoucnosti profese, v níž je 
dnes třetina pracovníků starší 65 let. 
 ●

Agroturistika: závan svěžího vzduchu

Pro evropské zemědělce je stále těžší při-
způsobit se a přežít v rostoucí konkurenci. 
Přidejme k tomu levnou konkurenci ze 
zahraničí a klesající unijní a státní pod-
poru a neradostný obrázek je kompletní. 
To je důvodem, proč mnoho zemědělců 
přechází k jiným činnostem, z nichž jed-
nou je v řadě zemí EU agroturistika.

Blížící se nedostatek zemědělců v EU 
by mohl ohrozit evropské zemědělství. 
Pouze 6 % zemědělců v EU je mladších 
35 let, zatímco více než polovině je 55 
či více. V nadcházejících deseti letech 
odejde do důchodu téměř 5 milionů 
zemědělců. Budeme-li chtít motivovat 
mladé lidi k tomu, aby se stali země-
dělci, bude to vyžadovat více fi nanč-
ních pobídek a větší institucionální 
podporu.

„Zemědělce nikdo nenahradí. 
Pokud si někdo myslí, že je nahradí 
jiné země, jako jsou Brazílie, Argen-
tina nebo Čína, velmi se mýlí. Je třeba 
dobře uvážit všechny dopady masiv-
ního snížení počtu zemědělců,“ varuje 
Pedro Narro, člen EHSV a zpravodaj 
pro stanovisko z vlastní iniciativy na 
téma Budoucnost mladých zemědělců.

Pan Narro a  jeho rodina již po 
generace vlastní vinohrad ve španěl-
ském regionu  Kastilie-La Mancha, 

Rodina Pedra Narra na své vinici v Kastilii-La Mancha

Penzion Common Barn Farm ve Spojeném království

Z údajů Komise vyplývá, že více 
než třetina zemědělců v EU (36,4 %) 
dnes musí mít vedlejší aktivitu za 
účelem přivýdělku. Cestovní ruch je 
významnou činností, zejména v atrak-
tivních přírodních oblastech jako hor-
ské oblasti s pasoucím se dobytkem. 
Zemědělci se více zaměřili na potřeby 

turistů a rozšířili svou nabídku z pou-
hého ubytování a stravování na posky-
tování volnočasových aktivit. Tento 
druh dovolené, při němž se rodiče 
a děti obklopeni přírodou a zvířaty 
pohybují na čerstvém vzduchu, je 
vhodný pro rodiny.

Komise ve svém sdělení Budoucnost 
SZP do roku 2020 poznamenává, že 
zemědělství má významnou roli při 
vytváření hospodářských aktivit a že 
cestovní ruch je v některých oblastech 
v Evropě nedílnou součástí venkov-
ského hospodářství.

Agroturistika pro zemědělce před-
stavuje také specializovaný trh. Co se 
místní produkce týče, je spíše obtížné 
nalézt regionální speciality z  farmy 
v  regálech místních supermarketů. 
To je přidanou hodnotou dovolené 
na farmě, která v  Evropě přitahuje 
stále více osob.

V Anglii se dle nejaktuálnějších sta-
tistik 50 % zemědělců věnuje v sou-
časné době kromě zemědělství „růz-
ným aktivitám“. Tyto aktivity, k nimž 
patří dovolená na farmě, tvoří prů-
měrně 15 % celkových příjmů farmy.

Zemědělci směřují z  různých 
důvodů k diverzifi kaci, jedním z nich 

jsou těžké podmínky, s nimiž se toto 
průmyslové odvětví v  posledních 
letech potýkalo. „Bez diverzifikace 
před šesti lety, kdy v zemědělství byla 
velmi špatná situace, bychom zde dnes 
již nebyli,“ říká Rona Cooper, maji-
telka farmy Common Barn Farm 
v hrabství Cheshire poblíž národního 
parku Peak District.

Tento dodatečný příjem „oboha-
til a vylepšil náš rodinný zemědělský 
podnik“, dodává farmářka. Agroturis-
tika se však do Spojeného království 
dostala pozdě a v posledních letech 
relativně stagnovala. Celkové pro-
cento farem, jež diverzifi kovaly svou 
činnost jiným způsobem než poskyto-
váním ubytování, se v posledních pěti 
letech příliš nezměnilo.

Jedním z  problémů, s  nimiž se 
Rona Cooper potýká, jsou právní 
předpisy, neboť byrokracie farmá-
řům umožňuje diverzifi kaci činnosti 
pouze do určité míry, a tato stížnost 
zaznívá napříč Evropou. „Naším jedi-
ným problémem je nadměrná legisla-
tiva. Nacházíme se v národním parku 
Peak District, což obnáší mnoho byro-
kratické zátěže, jíž bychom se rádi 
zbavili,“ uvádí farmářka.

Cestovní ruch je hodnotným pří-
spěvkem k jejímu příjmu, avšak srd-
cem a  duší zůstává u  zemědělství. 
„Zemědělci musí i nadále zůstat země-
dělci,“ říká závěrem. ●
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Otřeseni fi nanční krizí Zemědělci EU 
zasaženi dovozem

Zemědělci Evropské unie bojují o udr-
žení svého konkurenčního postavení 
na světovém trhu, kde o nákupu roz-
hoduje často cena, a státy, které nejsou 
členy EU, nemusí splňovat stejně 
vysoké normy. Zemědělské produkty 
pocházející od vysoce konkurenčních 
vývozců v oblasti zemědělství, jako jsou 
Argentina, Brazílie, USA a Čína, rozmí-
chaly politické napětí a dokonce podní-
tily protesty u zemědělců v celé Evropě. 

Stanovisko EHSV k reformě SZP po 
roce 2013 uvádí, že produkty dovážené 
do Evropy musí splňovat požadavky 
uplatňované na evropské produkty. Je 
zapotřebí dodržovat řádnou hygienu, 
dobré životní podmínky zvířat a chrá-
nit životní prostředí, avšak tyto normy 
nejsou nutně zaváděny pro zemědělce 
z třetích zemí. V tomto důsledku jsou 
dovážené produkty levnější nežli ty 
evropské. Náklady na produkci obi-
lovin v  zemích Latinské Ameriky 
jsou např. méně než 80 EUR za tunu 
v porovnání se 120 EUR za tunu v EU.

Brazílie a Argentina jsou hlavními 
vývozci do EU v oblasti zemědělství a od 
roku 2007 se oba tyto státy řadí společně 
s USA mezi tři největší vývozce. V roce 
2010 EU dovezla zemědělské produkty 
v ceně 78 mld. EUR. Jenom dovoz zele-
niny a ovoce představoval v loňském 
roce více než 20 mld. EUR.

Komise se zavázala k dvoustranné 
liberalizaci obchodu podle WTO. 
Zemědělci EU však protestují proti 
dvoustranným dohodám, jako je 
např.  dohoda mezi EU a  latinskoa-
merickým sdružením Mercosur. EU 
je největším trhem Mercosuru, pokud 
jde o vývoz zemědělských produktů, 
a v roce 2009 představoval tento vývoz 
téměř 20 % ze všech dovážených země-
dělských produktů EU. Podle údajů 
zastřešujícího orgánu EU v  oblasti 
zemědělství (Copa-Cogeca) téměř 86 % 
dovozu hovězího masa a 70 % dovozu 
drůbeže pochází z Latinské Ameriky. Zemědělec z České republiky stříhá ovci

Evropské zemědělství je pod tlakem 
fi nanční krize, která má i nadále značně 
negativní důsledky. Zasáhla celé odvětví 
potravin: od zemědělských podniků 
přes zpracovatelské závody a  distri-
buci až po dopravu. Navzdory ztrátám 
je však odvětví zemědělství i nadále pře-
kvapivě odolné. 

„Naše diskuse v EHSV ukázaly, že 
fi nanční krize v Evropě tvrdě zasáhla 
odvětví zemědělství, ačkoli ne tak 
výrazně jako jiná hospodářská odvětví. 
Naši zemědělci byli nuceni přijmout 
drastické snížení produkčních cen pro 
mnoho klíčových zemědělských pro-
duktů. Mezitím se však situace zlep-
šila,“ vysvětlil člen EHSV Adalbert 
Kienle, který je zároveň zástupcem 

v průměru minimálně jedna restau-
race, bar či kavárna poskytující občer-
stvení, což přibližně odpovídá údajům 
v Itálii a což je více než v kterémkoli 
jiném členském státě. 

Stále více Evropanů chodí do restau-
race, třebaže se tento trend náhle zasta-
vil, neboť výdaje domácností na stra-
vovací služby se snížily mezi roky 2008 
a 2009 o 5,4 % v porovnání s 2,4% sní-
žením, pokud jde o celkové náklady na 
potraviny a nápoje. Jakmile se občanům 
sníží jejich kupní síla, zůstávají raději 
doma, než aby jedli v restauraci. Tento 
přímý důsledek fi nanční krize měl oka-
mžitý dopad na pracovní místa. Proto je 
jistota pracovních míst v odvětví potra-
vin i nadále v některých členských stá-
tech křehčí nežli v jiných. 

To je samozřejmě pouze jeden pří-
klad. Lidé, kteří v  současnosti pra-
cují v zemědělských podnicích, jsou 
také přímo zasaženi makroekonomic-
kým vývojem, který možná nemo-
hou ovlivnit. Například ceny pohon-
ných hmot a potravin zvyšují výrobní 
náklady. Příjem zemědělských pod-
niků klesl v roce 2009 o 40 %. Podle 
Komise se příjmy pracovníků v země-
dělství ve venkovských oblastech sní-
žily na polovinu. 

„Vývoj SZP v  období 2014–2020 
bude ve velké míře záviset na budouc-
nosti dostupných prostředků z fondů 
EU,“ zdůraznil pan Kienle. Dodal, že 
jakékoli snížení plateb by mohlo země-
dělcům způsobit ztrátu pracovních míst 
a živobytí. „Dojde-li ke snížení těchto 
plateb a budou-li podmíněny dalšími 
požadavky, které zvýší byrokracii, je 
zjevné, že na pracovní místa v země-
dělství to bude mít negativní dopad.“ 
 ●

generálního tajemníka Německého 
svazu zemědělců. 

Podle Eurostatu bylo v roce 2008 
v celém odvětví potravin zaměstnáno 
více než 48 milionů lidí. V dnešní době 
každé šesté pracovní místo v EU závisí 
na zemědělské produkci. Tyto typy 
pracovních míst jsou koncentrovány 
a rozmístěny napříč různými odvět-
vími v celé Evropě. V roce 2008 mělo 
např. Spojené království největší míru 
zaměstnanosti v odvětví maloobchodu 
s potravinami a nápoji a také největší 
počet pracujících v odvětví stravova-
cích služeb v EU. Pro srovnání: Špa-
nělsko mělo největší počet osob pracu-
jících ve velkoobchodu s potravinami 
a nápoji. Na 157 obyvatel připadala 

Zemědělci EU protestují proti této 
dohodě, neboť tvrdí, že země jako Bra-
zílie značně překračují stávající celní 
kvóty. Mercosur nyní prosazuje větší 
liberalizaci trhu a požaduje další bez-
celní kvóty. Problém umocňuje sku-
tečnost, že země Mercosuru nevyža-
dují stejné normy v oblasti zpětného 
vysledování jako EU. 

„Pokud by se evropští zemědělci 
řídili stejnými požadavky jako brazil-
ští chovatelé dobytka, stanuli by před 
soudem,“ uvedl pro EHSV info gene-
rální tajemník Copa-Cogeca Pekka 
Pesonen, který zároveň dodal, že země-
dělci EU nemohou akceptovat takovéto 
dvojí normy. 

Tyto dohody byly příčinou masiv-
ních protestů. V  roce 2009 obrázky 
španělských zemědělců obracejících 
nákladní auta plná marockých rajčat 
zaplnily hlavní stránky všech deníků. 
Španělští zemědělci obvinili Maroko, 
že zaplavilo trh EU podhodnocenými 
rajčaty. Rajčata přitom tvoří přibližně 
23 % celkové zahradnické produkce ve 
Španělsku. 

Dohoda o  liberalizaci trhu mezi 
EU a Marokem z loňského roku tedy 
zavedla výrazně vyšší dovozní kvóty 
pro rajčata, cukety, okurky, česnek, 
mandarinky a jahody. V odvětví, které 
má již nyní potíže, by dohody o libe-
ralizaci mohly dále oslabit zemědělce 
EU. V roce 2009 se obrat Evropské unie 
v tomto odvětví snížil o 7,7 %. 

Dodržování přísných potravinář-
ských norem je často v rozporu s udr-
žením konkurenčního postavení na 
světovém trhu. Dohody o  liberali-
zaci obchodu mají přímý dopad na 
zemědělce EU a dost možná se stejně 
významně dotýkají spotřebitele, který 
nakupuje a  konzumuje levnější, ale 
pravděpodobně méně kvalitní pro-
dukty. ●

Nové členské státy požadují rovnost

Členské státy, které k Unii přistoupily 
v letech 2004 a 2007, získaly podstatně 
nižší přímé platby na hektar zemědělské 
půdy, než tomu bylo u zemí původní 
patnáctky. Kritika, která na sebe nene-
chala dlouho čekat, vedla Komisi k pře-
zkumu způsobu, podle nějž budou 
přímé platby prováděny ve společné 
zemědělské politice po roce 2013.

Reforma SZP z  roku 2003 přímé 
platby „oddělila“ – to znamená, že 
platby nevycházely z  toho, co bylo 
vyprodukováno. Platby namísto toho 

byly prováděny na základě toho, co 
zemědělský podnik historicky získával 
z prostředků SZP (historický model), 
nebo členské státy mohly rozdělit 
platby rovným dílem mezi všechny 
zemědělce v určitém regionu (regio-
nální model).

Nové členské státy tak stály před těž-
kou volbou. Mohly vybírat z uvedených 
dvou modelů. Tyto modely však bylo 
nutné revidovat, neboť nebyly k dispo-
zici historické údaje o mírách podpory, 
protože v  nových členských státech 

dříve neexistovaly. Historický model 
způsobil další potíže, neboť jednotlivé 
členské státy používaly různá počáteční 
období, což vedlo k rozdílům v částkách 
přímých plateb. „Dotace do zemědělství 
ve dvanácti nových zemích byly nasta-
veny podle referenčních období, která 
pro ně nebyla příznivá,“ uvádí český 
člen EHSV a předseda dozorčí rady 
Okresní agrární komory v Domažlicích 
Ludvík Jírovec. Neobdrží 100 % pří-
mých plateb až do roku 2013, kdy dojde 
k harmonizaci se zeměmi původní pat-
náctky.

Rozsah této nerovnosti je navíc oči-
vidný. Přestože nové členské státy mají 
29% podíl zemědělské půdy v EU, zís-
kávají podle Jírovce pouhých 10 % pří-
mých plateb. Dvanáct nových zemí také 
obecně získává nižší částky na hektar 
než 15 původních členských států EU. 
Výsledkem je, že postavení zemědělců 
v nových členských státech je nazýváno 
„druhořadým“.

Možným řešením, o němž se dis-
kutuje, je model jednotné sazby pro 
všechny členské státy. To je však mno-
hými kritizováno z důvodu různých 
hospodářských, sociálních a environ-
mentálních problémů, kterým čelí 
zemědělci v celé EU.

Svým názorem do diskuse při-
spělo také polské předsednictví. Jed-

nou z  jeho priorit je „nalézt základ 
pro dohodu o  novém systému pří-
mých plateb, založeném na objektiv-
ních a nikoli historických kritériích“. 
Polský program je tedy velice jasný: 
status quo musí být ukončen. 

Jírovec argumentuje, že budoucnost 
SZP, přinejmenším v České republice, 
není omezit dotace pro velké zeměděl-
ské podniky ani „ekologizovat“ SZP, 
neboť tento trend jde proti jejímu 

původnímu účelu, kterým je „zajistit 
potraviny pro obyvatele“.

Zůstává tedy otázkou, kterou cestou 
se reforma SZP vydá. Jednání budou 
započata v pozdější části tohoto roku.
 ●
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Podpora změny klimatu Do špatných kapes

Člen EHSV Franco Chiriaco, zpra-
vodaj stanoviska Budoucnost SZP, 
vysvětluje, že přímé platby jsou zalo-
ženy na průměrné výši plateb, které zís-
kali zemědělci mezi lety 2000 a 2002. To 
je rovněž známo jakožto „historické 
referenční období“. Zemědělci pracující 
ve stejné oblasti získávají velmi odlišné 
částky podpory jednoduše proto, že 
mezi lety 2000 a 2002 přijali různá roz-
hodnutí. „Neotevírá to pouze otázku 
spravedlnosti, ale rovněž vede ke sní-
žení účinnosti SZP,“ říká Chiriaco.

Chiriakův názor podpořil komisař 
pro zemědělství pan Dacian Cioloş, 
který má v úmyslu opustit systém his-
torických referenčních období coby kri-
téria pro rozdělení plateb. Oproti tomu 
Komise navrhuje systém přímých pla-
teb, který povzbudí aktivní zemědělce, 
aby používali postupy, jež zachovávají 
přírodní zdroje. Takový systém by se 
rovněž musel přizpůsobit neobyčejné 
rozmanitosti hospodářských a přírod-
ních podmínek, jakým zemědělci čelí 
v různých částech Evropy. 

Cioloş rovněž prosazuje, aby byl sta-
noven strop pro platby SZP. Více než 
1 000 jednotlivých zemědělců dostává 
každý rok více než 1 milion EUR ročně. 
„Velké společnosti, jež mají prospěch 
z  podpor SZP, budují jasné konku-
renční výhody díky úsporám z  roz-
sahu,“ vysvětluje Chiriaco. Tato nerov-
nost ve fi nancování ještě více zatěžuje 
malé zemědělce, kteří již teď bojují o to, 
aby na světovém trhu zůstali konkuren-
ceschopní. 

Komise a EHSV společně doufají, že 
vytvoření takového systému přímých 
plateb, který bude podporu lépe zamě-
řovat, učiní SZP udržitelnější a mno-
hem spravedlivější. ●

Pestrá zemědělská krajina v Evropě 
přispívá až 10 % k emisím skleníko-
vých plynů v EU. Dvě třetiny z nich 
pochází z  odvětví hovězího masa 
a odvětví mléka a mléčných výrobků. 
Zmírnění zemědělského dopadu na 
změnu klimatu však vyžaduje více než 
pouze „zelenější“ SZP – vyžaduje také 
radikální změnu v návycích při spo-
třebě potravin. 

„Pokud se nebudeme zabývat spo-
třebou, nemůžeme nikdy účinně 
řešit příčiny změny klimatu,“ zdů-
razňuje Marco Contiero, politický 
poradce Greenpeace v oblasti gene-
tického inženýrství a  udržitelného 
zemědělství. „EU spotřebuje dvakrát 
tolik živočišných bílkovin než zbytek 
světa včetně USA,“ doplňuje s tím, že 
členské státy EU jako např. Nizozem-
sko stále usilují o intenzivnější chov 
skotu. Hlavním zdrojem živočišných 
bílkovin je maso. Evropan spotřebuje 

Oxid dusíku (N
2
O) je skleníkový 

plyn o síle 310krát vyšší než CO
2. 

Ve 
zprávě Stálého výboru pro zemědělský 
výzkum Evropské komise se uvádí, že 
emise oxidů dusíku ze zemědělství by 
mohly do roku 2030 globálně narůst 
o 35 % na 60 %. Metoda střídání plo-
din snižuje emise N

2
O. Zemědělství 

je však na klimatu nejvíce závislé 
hospodářské odvětví, uvádí se dále ve 
zprávě, změna klimatu proto význam-
ným způsobem ovlivňuje, jak vyrá-
bíme potraviny. S pohybem teplot je 
třeba v určitých regionech uzpůsobo-
vat pěstované plodiny.

Průměrná plocha zemědělských 
podniků v  EU je 10 až 12 hektarů, 
tedy stokrát menší než v USA. Sdě-
lení Evropské komise o  reformě 
SZP se věnuje zeleným opatřením, 
jako jsou střídání plodin, ekologické 
vynětí půdy z produkce a krycí plo-
diny (např. luštěniny), které mají být 
pokusem vytvořit politiku šetrnější 
k životnímu prostředí.

Krycí plodiny v zimě chrání půdu 
před erozí a  dodatečných uvolňo-
váním CO

2. 
Greenpeace tato opat-

ření podporuje a ve sdělení Komise 
o reformě SZP vidí potenciální kata-
lyzátor pro pozitivní agronomickou 
revoluci. Debata se nyní zaměří na 
podrobnosti obsažené v  „zeleném“ 
návrhu Komise.

„Nastal čas vážně se zabývat dopa-
dem změny klimatu na zemědělství, 
stejně jako příspěvkem zemědělských 
postupů ke změně klimatu,“ uzavírá 
pan Conteiro s tím, že pro vyřešení 
těchto problémů bude třeba udělat 
ještě více. ●

průměrně 52 kg masa za rok, vyplývá 
ze zprávy nizozemské agentury pro 
posuzování vlivů na životní prostředí 
pro rok 2011.

Greenpeace varuje, že zintenziv-
nění chovu dobytka uvolní nebez-
pečné množství amoniaku a zničí cyk-
lus živin a vytvoří poptávku masiv-
ního dovozu krmiva ze zemí mimo 
EU. Více než dvě třetiny zeměděl-
ské půdy využívané v Evropě souvisí 
s  chovem dobytka. Politická opat-
ření EU by měla místo toho pod-
porovat kombinované zemědělství, 
v němž krávy spásají a hnojí pole, jež 
je poté využito k pěstování kukuřice. 
„Střídání plodin podporuje rozmani-
tost, udržuje zdravou půdu a zvyšuje 
výnosy sklizní,“ uvádí pan Contiero. 
Takové postupy však nelze snadno 
uplatnit u průmyslových zemědělců, 
kteří se tradičně zaměřují na jeden 
druh plodiny. 

Zemědělští milionáři se 
odmítají uskrovnit

Na nedávném zasedání Rady pro 
zemědělství a rybolov v březnu letoš-
ního roku se znovu objevily neshody, 
když menšina členských států odmítla 
dohodnout se na stropu pro platby 
bohatým zemědělcům. Počátek 
těchto neshod je v  návrhu Komise 
z roku 2007 na omezení jednotných 
zemědělských plateb na maximální 
částku 300 000 EUR. To nebylo pří-
liš po chuti členským státům s vel-

kými majiteli půdy, takže návrh zůstal 
návrhem.

Komise však trvala na svém a přišla 
s myšlenkou stropu pro platby ve svém 
sdělení o SZP z listopadu 2010. Po něm 
následovaly informace v tisku o „země-
dělských milionářích“ užívajících si 
značných dotací od EU díky svému 
rozsáhlému vlastnictví půdy, a čerpa-
jících tak z rozpočtu EU na SZP více 

než 1 milion EUR. Velké publicity se 
dostalo šokujícím článkům o švédských 
klubech hráčů na akordeon či o dceři 
bývalého bulharského ministra, kteří 
dostávali ze SZP tučné sumy peněz. 

Jack Thurston, spoluzakladatel 
internetových stránek farmsubsidy.org, 
se domnívá, že neuspořádané nástroje 
SZP vedou k zamlžení cílů SZP. „Je-li 
účelem zemědělských dotací doplnit 
výdělek zemědělců s nízkými příjmy, 
pak by měly být zaměřeny na chudé 
a neměly by být vypláceny bohatým. 
Nejlépe se k  tomu dospěje jednodu-
chým příjmovým testem, který vychází 
z toho, že bohatí lidé nepotřebují pod-
poru příjmů.“

Během diskuse ministrů zeměděl-
ství o této otázce na březnovém zase-
dání Rady došlo k rozkolu. Spojené krá-
lovství bylo proti tomuto opatření. Jako 
důvod uvedlo, že mnoho velkých země-
dělských podniků je ve skutečnosti 
družstvy tvořenými malými statky, aby 
mohly využívat úspory z rozsahu. 

Dalším členským státem, který se 
staví proti tomuto opatření, je Česká 

republika. Pro někoho to může být 
zvláštní, protože proti stropu byly 
tradičně „staré“ členské státy jako 
Německo, Spojené království a Itálie. 
Nicméně velké zemědělské podniky 
jsou součástí komunistického dědictví 
České republiky – mnoho statků bylo 
nuceně kolektivizováno. Pokud by 
došlo k zavedení stropu podle plánu 
Komise, pak by Česká republika mohla 
v závislosti na výši tohoto stropu přijít 
o 26–59 % svých přímých plateb. 

„Zavedení stropu pro platby by 
vedlo k  nežádoucímu oslabení kon-
kurenceschopnosti a možná i k umě-
lému rozdělování zemědělských pod-

niků na menší části a s tím souvisejí-
címu nárůstu administrativní zátěže. 
Proto řada členských států EU, včetně 
České republiky, důrazně nesouhlasí 
s návrhem Evropské komise a nevidí 
žádné relevantní důvody pro zavedení 
takového opatření,“ prohlásil náměstek 
ministra zemědělství ČR Juraj Chmiel.

„Cíle SZP jsou v  současnosti 
nejasné,“ dodal Jack Thurston. 
„Nástroje politiky jsou špatně navrženy 
a výhody jsou rozloženy tak jako vždy: 
čím větší je zemědělský podnik, čím 
lepší půda, čím intenzivnější zeměděl-
ské hospodaření, tím vyšší jsou dotace.“
 ●

Evropští zemědělci obdrželi v roce 
2009 přibližně 30 miliard EUR. 
Avšak rozdíly ve financování vel-
kých a malých zemědělských podniků 
a peníze z veřejných fondů vyplacené 
lidem, kteří nemají žádnou spojitost 
se zemědělstvím, narušují důvěry-
hodnost společné zemědělské poli-
tiky (SZP). Tento pokračující příběh 
ohrožuje důvěru veřejnosti v  SZP 
a oslabuje evropskou zemědělskou 
výrobu.

Zemědělci získávají fi nanční pro-
středky prostřednictvím režimu 
j e d n o t n é  p l a t b y  z a v e d e n é h o 
v roce 2003. V režimu jednotné platby, 
kdy je podpora oddělena od produkce, 
již není spojitost mezi pomocí a země-
dělskou výrobou. Naopak k tomu, aby 
byla vyplacena podpora, musí země-
dělská půda respektovat přísné envi-
ronmentální a  zemědělské postupy 
a standardy. Přibližně 75 % zeměděl-
ských dotací EU je vypláceno formou 
přímých plateb. 

Nicméně studie, kterou v červnu 
vydal Evropský účetní dvůr, zjistila, 
že režim jednotné platby rovněž moti-
voval lidi s malým zájmem o země-
dělské hospodaření, aby využili sys-
tému, který zaručuje výnosy. Lidé 
mohli koupit rozsáhlé parcely orné 
půdy, a nehospodařit na ní. Například 
v Německu byl případ, kdy jistá osoba 
údajně dostávala více než 300  000 
EUR ročně na 900 hektarů orné 
půdy. Pozemek přitom nebyl vyu-
žíván pro pěstování plodin ani chov 
dobytka. Účetní dvůr rovněž zjistil, 
že „z režimu jednotné platby má pri-
márně výhody malý počet velkých pří-
jemců“. Ve skutečnosti 20 % ze všech 
příjemců dostává 80 % přímých pří-
spěvků k příjmu. 
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VE STRUČNOSTISetkání EHSV a partnerů z AKT: 
podpora udržitelného rozvoje 
podporujícího začlenění 

Více než 220 účastníků se setkalo na 
26. schůzi hospodářských a sociálních 
zájmových skupin AKT-EU, která 
se konala v Bruselu od 5. do 7. čer-
vence 2011, aby debatovalo o udrži-
telném rozvoji podporujícím začle-
nění. Kromě občanské společnosti 
se této schůze zúčastnily nevládní 
organizace, diplomatické mise států 
AKT, instituce EU a jiné zaintereso-
vané strany.

Úloha EHSV a  jeho činnosti 
v oblasti vztahů AKT-EU jsou pes-
tré. Výbor pořádá obecné konference 
AKT, regionální semináře a slyšení ad 
hoc. Výbor je také aktivním účastní-
kem v činnosti Smíšeného parlament-
ního shromáždění AKT-EU a spolu-
pracuje s hospodářskými a sociálními 
radami v zemích Afriky.

Během zahájení zdůraznil před-
seda EHSV pan Staff an Nilsson, že 
„dnes není důležitý slepý rozvoj, 
nýbrž rozvoj zamezující zhoršování 
životního prostředí“. Rozvoj současně 
musí podporovat začlenění a zohled-
ňovat každou zemi, skupinu a všechny 
jedince ve společnosti. To nás přímo 
vede k otázce, o jakou obnovenou roz-
vojovou politiku EU bychom měli usi-
lovat. Účastníci zdůraznili, že obno-
vená politika by se měla zabývat 
vymýcením chudoby, investicemi 
do zemědělství, sociálním dialogem 
a účastí občanské společnosti.

Zajišťování potravin je bezpochyby 
jedním z nejdebatovanějších témat 
dneška vyžadujícím činnost na všech 
úrovních, zejména s ohledem na pod-
poru rozvoje zemědělství v rozvojo-

vých zemích. Legislativa a instituci-
onální mechanizmy, které mají za 
účel regulovat právo přístupu k půdě 
a dostupné půjčky, jsou proto klíčové 
pro malé zemědělce, ženy a  mladé 
zemědělce. 

Účastníci vyjádřili podporu pokra-
čování jednání o dohodách o hospo-
dářském partnerství (EPA) tempem 
přizpůsobeným schopnostem zemí 
AKT s ohledem na průběžný pokrok 
směrem k regionální integraci. Závě-
rem se všichni účastníci shodli, že při 
vypracovávání a provádění dohody 
z Cotonou by občanská společnost 
měla dostat větší prostor a  že by 
měla mít vedoucí úlohu ve zlepšo-
vání demokratické správy zemí AKT.

Předsedkyně monitorovacího 
výboru AKT-EU paní Brenda King 
řekla závěrem, že „potřebujeme zvý-
šit úsilí při podpoře žen a mladých lidí 
v Africe za účelem podpory vedoucí 
role těchto často opomíjených osob, 
jakož i za účelem vytvoření podmí-
nek umožňujících jejich hospodář-
skou nezávislost a stabilní pracovní 
prostředí“. (lk) ●

Lepší propojení mezi 
východem a západem
Fondy EU pro transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) nejsou dosta-
tečně účinné při fi nancování rozvoje 
dopravní infrastruktury v „nových“ 
členských státech EU, řekl místopřed-
seda EHSV Jacek Krawczyk na kon-
ferenci o budoucnosti dopravní poli-
tiky EU, která se konala v červenci ve 
Varšavě. 

Tato konference se konala krátce 
předtím, než Evropská komise zveřej-
nila návrh budoucího rozvoje evrop-
ských dopravních sítí. Polský náměs-
tek ministra pro infrastrukturu 
Maciej Jankowski ve svém příspěvku 
uvedl, že návrh „by měl řádně zohled-
ňovat ekonomické rozdíly mezi státy 
EU“. Zdůraznil, že „polská zkušenost 
s budováním dopravní infrastruktury 
ukazuje, že politika soudržnosti je nej-
lepším nástrojem pro snižování roz-
dílů mezi státy a regiony“.

Místopředseda Krawczyk doplnil, 
že větší část fondů EU vyčleněných 
na rozvoj TEN-T byla vyčerpána „sta-
rými“ členskými státy, a vyzval Evrop-
skou komisi, aby ve svých nových 
legislativních návrzích doporučila 
způsoby, jak zmírnit tuto nerov-
nováhu. Pan Krawczyk dále s ohle-
dem na nedávné stanovisko EHSV 
o budoucnosti TEN-T řekl, že při roz-
voji dopravní infrastruktury je třeba 
zohlednit politiku sousedství. „Intero-
perabilita se sousedními zeměmi EU 
je klíčová,“ uvedl.

Pan Jean-Eric Paquet, ředitel pro 
TEN-T při Evropské komisi, zdůraznil 
priority Evropské komise v této oblasti. 
Patří mezi ně intermodální doprava 
a systémy řízení dopravy. Paquet řekl, 
že je třeba dále rozvíjet přeshraniční 
dopravní infrastrukturu a že Evrop-
ská komise zajistí potřebnou synchro-
nizaci investic do vnitrostátních infra-
struktur. Dále uvedl, že návrhy nové 
dopravní politiky budou zaměřeny na 
lepší integraci východních a západních 
regionů EU.

Co se fi nancování TEN-T týče, pou-
kázal pan Krawczyk na hlavní prvky 
stanoviska EHSV: zapojení zaintere-
sovaných subjektů veřejného a soukro-

mého sektoru, pečlivé a cílené využití 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a fondů EU, kam patří nejen 
strukturální fondy a  fondy soudrž-
nosti, ale i aktivní fi nancování Evropské 
investiční banky. Pan Krawczyk uvedl 
dále, že „ve stávající situaci nemůžeme 
v podstatě očekávat, že národní roz-
počty a evropský rozpočet významněji 
porostou. Proto musíme hledat nové 
zdroje financování a  lépe a účinněji 
využívat stávající fondy“.

Konferenci, jež se konala ve varšav-
ském Paláci kultury a vědy, pořádal 
EHSV ve spolupráci s polským minis-
terstvem pro infrastrukturu. (mb) 
 ●

Chorvatsko ukončilo jednání o přistoupení, práce Smíšeného 
poradního výboru EU-Chorvatsko však pokračuje

Devátá schůze Smíšeného poradního výboru EU-Chorvatsko, která se dne 21. června 
uskutečnila v budově EHSV, byla příležitostí k oslavě. Chorvatsko ukončilo jednání 
s Evropskou komisí a oslavilo 20 let nezávislosti. Nicméně každý, kdo se vyzná v pro-
blematice jednání o přistoupení, ví, že často teprve zde začíná pro budoucí členský stát 
opravdová práce. Vzhledem k tomu projednal Smíšený poradní výbor EU-Chorvatsko 
dvě naléhavá témata pro tuto zemi, přičemž jedním je sociální dialog, jenž se v Chor-
vatsku stále ještě vyznačuje určitými obtížemi, a druhým je penzijní reforma, ačkoli ta 
je oříškem pro většinu členských států EU. Cílem těchto debat a budoucích schůzí Smí-
šeného poradního výboru je doprovázet Chorvatsko k jeho členství, což znamená zabý-
vat se tématy, která nemohou být plně pokryta ani při těch nejnáročnějších jednáních, 
k nimž však může organizovaná občanská společnost přispět svým dílem. (gh) ●

CESlink prosazuje nejosvědčenější způsoby komunikace

Síť CESlink byla založena v roce 2000, uprostřed práce na nové Smlouvě, která měla 
posílit strukturovaný dialog s celou občanskou společností a využití všech demo-
kratických procesů, aby byl zaručen demokratický život EU.

Po jedenácti letech existence na výročním setkání konaném v EHSV 21. června 
korespondenti CESlink diskutovali, jak by se mohla síť vyvíjet do budoucna a rea-
govat na úkoly, které před ní stojí. Náplní schůzky byla snaha zaujmout realistický 
přístup, co nejlépe využít omezené zdroje a využít technologický pokrok k pod-
poře spolupráce. To bylo obsahem dopolední části schůzky, během níž se místo-
předsedkyně EHSV Anna-Maria Darmanin podělila o své zkušenosti a zkušenosti 
EHSV s používáním sociálních médií, jichž by mohli korespondenti CESlink vyu-
žít ku prospěchu sítě a národních rad. Mluvila o způsobech, jak „pojmenovávat, 
konat a vysílat do světa“ („Say It, Do It, Tweet It!“), aby došlo k navázání dialogu 
s občanskou společností a bylo možné ovlivňovat instituce EU; dále hovořila o své 
zkušenosti aktivní uživatelky blogů a aplikací Twitter, Facebook a LinkedIn s cílem 
prosazovat svou práci a práci Výboru. 

Paní Darmanin na závěr svého vystoupení představila nejnovější on-line nástroj 
vytvořený pro EHSV, tzv. videoblog, a uvedla doporučení, jak využívat sociální sítě 
včetně vysoce zajímavých témat a obrázků, jak připravovat a monitorovat kam-
paně na sociálních sítích a jak vyjadřovat osobní názory v rámci postoje instituce. 
(jddl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ 
 
 ●

Kontaktní skupina EHSV, plodné fórum 
občanské společnosti

EHSV pozorně sledoval nedávné společenské a politické změny v našich sousedních 
středomořských státech. Občanská společnost v zemích Maghrebu přebírá vedoucí 
roli, a proto bude mít v následujících měsících rozhodující úlohu. 

Na schůzi kontaktní skupiny, která se uskutečnila dne 27. června 2011, proběhla 
výměna názorů mezi EHSV a panem Ahmedem Galaiem, místopředsedou Tuniské 
ligy na obranu lidských práv, a panem Abdelazizem Idaminem, členem marockého 
mládežnického Hnutí 20. února, kteří se podělili o své zkušenosti z pohledu oči-
tých svědků událostí, ke kterým došlo během „arabského jara“. (ail) ●

Místopředseda EHSV pan Krawczyk má projev ve Varšavě
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Evropský hospodářský a sociální výbor/
European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 25469396 nebo 25469586
Fax +32 25469764

E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu 
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

EHSV info vychází devětkrát ročně u příležitosti plenárních zasedání Výboru.

Tištěnou verzi EHSV info lze získat zdarma v němčině, angličtině a francouzštině v tiskovém 
oddělení Evropského hospodářského a sociálního výboru. 

Kromě toho je EHSV info rovněž k dispozici ve 22 jazycích ve formátu PDF na internetových 
stránkách Výboru.

Adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EHSV info není ofi ciální zprávou o činnosti EHSV. K tomuto účelu slouží Úřední věstník 
Evropské unie a jiné publikace Výboru. 

Rozmnožování a šíření s uvedením EHSV info je povoleno (kopie musí být zaslána redakci).

Náklad: 15 500 výtisků. 

Příští číslo vyjde v říjnu 2011. 

VYTIŠTĚNO NA 100% RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

EHSV diskutuje 
o sociálním podnikání

V listopadu letošního roku přijme 
Evropská komise sdělení týkající se 
iniciativy pro sociální podnikání. 
Činnost sociálních podniků je důle-
žitá, avšak není zatím dostatečně roz-
víjena. Je proto zapotřebí ambiciózní 
a ucelený politický rámec, který by 
podnítil jejich rozšíření.

EHSV byl proto nedávno vyzván, 
aby předložil svá doporučení a návrhy 
opatření v oblasti stimulace rozvoje 
sociálního podnikání a sociálních 
podniků. Dne 28. července 2011 se 
konalo veřejné slyšení, které se týkalo 
takových otázek, jako je potřeba přes-
nější defi nice sociálního podniku, lep-
šího přístupu k fi nancím a zviditel-
nění sektoru. Příspěvky byly základem 
pro diskusi mezi členy studijní sku-
piny a odrazí se v průzkumném sta-
novisku EHSV, jež by mělo být při-
jato v říjnu.

Evropa čelí mnoha výzvám, jež 
vyžadují řešení zaměřená současně 
na hospodářský a sociální blahobyt 
jedinců i společnosti jako celku. Tyto 

výzvy vyžadují kombinaci celé řady 
různých podnikatelských modelů. 
Podpora sociálních podniků vychází 
z  možnosti využít jejich růstový 
potenciál a  sociální přidanou hod-
notu.

Vzhledem ke specifické formě 
podnikání, která spojuje hospodář-
skou efektivitu, demokratické fungo-
vání a solidaritu mezi členy, pomá-
hají tyto podniky k  dosažení důle-
žitých cílů EU, například v  oblasti 
zaměstnanosti, sociální soudržnosti, 
regionálního rozvoje a rozvoje ven-
kova, ochrany životního prostředí 
nebo ochrany spotřebitelů.

Evropská komise odhaduje, že 
existují 2 miliony sociálních pod-
niků (což odpovídá 10 % evropských 
podniků), které mají přes 11 milionů 
placených zaměstnanců (což před-
stavuje 6 % pracujícího obyvatelstva 
EU). (pk) ●

EHSV navštívil instituce pro inovace 
a výzkum v Mnichově 

Delegace EHSV s  členy sekce Jed-
notný trh, výroba a  spotřeba (INT) 
a  Poradní komise pro průmyslové 
změny (CCMI) navštívila ve dnech 
9.  a  10.  června Mnichov, aby zde 
uskutečnila řadu setkání s Evropským 
patentovým úřadem.

Sekce INT předala svůj názor na 
Unii inovací (INT/545) a nadcházející 
změny v činnosti Evropského paten-
tového úřadu, jež jsou důsledkem 
nedávného rozhodnutí přijatého 25 
členskými státy pracovat na přípravě 
patentu EU.

Evropský patentový úřad věří, že 
nový patent EU vejde ve známost 
jakožto „jednotný patent“, zatímco stá-
vající evropský patent bude Evropský 
patentový úřad nadále vydávat.

Jedním z  nejvydařenějších oka-
mžiků návštěvy byla prohlídka Němec-
kého muzea vědy a techniky, během 
níž se členům dostalo výkladu o his-

2011 EESC PRIZE 
for
CIVIL SOCIETY
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torii německé průmyslové a technické 
inovace.

Poté následovala hlavní událost 
programu: návštěva Institutu Maxe 
Plancka pro kvantovou optiku. Insti-
tut úzce spolupracuje s  Mnichov-
skou technickou univerzitou a chlubí 
se šesti nositeli Nobelovy ceny a dále 
vazbami na německé vynálezce, jako 
byli Rudolf Diesel, Heinz Maier Leib-
nitz, Claude  Dornier a  Willy Mes-
serschmitt. Na závěr bylo institutu 
představeno stanovisko specializo-
vané sekce k tématu Financování vědy 
a  inovací, jež sestavili pánové Gerd 
Wolf a Erik Svensson.

Podobné návštěvy jsou pro Výbor, 
a zejména sekci INT, nesmírně uži-
tečné. Jediným stínem této akce bylo 
náhlé úmrtí našeho kolegy a  člena 
delegace Zenonase Rokuse Rudzi-
kase, jehož památku jsme uctili minu-
tou ticha. (bc) 
 ●

Nové publikace 
EHSV

Setkání AICESIS v Římě 
s cílem diskutovat o úloze 
HSR v globální správě

12. mezinárodní setkání Mezinárodní 
asociace hospodářských a sociálních 
rad a obdobných institucí (AICESIS) 
se konalo ve dnech 21.–23. července 
2011 v Římě v  sídle Národní hos-
podářské a pracovní rady (CNEL). 

1  The European Economic and 
Social Committee during the Polish 
presidency

2  Renewable energy for Europe

3  Your guide to the European 
citizens’ initiative

4  Food for everyone – the EESC 
president’s conclusions from the 
conference ●

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

VE STRUČNOSTI
Za EHSV se tohoto setkání zúčast-
nili předseda Staff an Nilsson a před-
seda specializované sekce REX Sandy 
Boyle.

Toto setkání za účasti prezidenta 
Italské republiky pana Giorgia Napo-
litana slavnostně zahájil předseda 
CNEL a odstupující předseda AICE-
SIS pan Antonio Marzano. Mezi dal-
šími účastníky byla také řada dalších 

osobností z Itálie (pan Gianni Letta, 
státní tajemník kanceláře předsedy 
vlády, a pan Enzo Scotti, státní tajem-
ník pro zahraniční věci) i zahraničí 
(zástupci ECOSOC OSN a  ECO-
SOCC Africké unie). Dříve, než zapo-
čaly tři dny pracovních jednání, pro-
běhla oslava 150 let sjednocení Itá-
lie, během níž byly předány zástup-
cům nevládních organizací Beninu, 
Gabonu, Brazílie a Indie ceny tisíci-
letí AICESIS 2010.

Předsednictví asociace, jež zastá-
vala italská CNEL, skončilo a nové 
předsednictví AICESIS bylo na 
období 2011–2013 svěřeno alžírské 
HSR, která bude řídit budoucí čin-
nosti této asociace a v brzké době zve-
řejní hlavní téma pracovní činnosti 
svého předsednictví po dobu násle-
dujících dvou let. (vo) ●

Cena EHSV pro občanskou 
společnost za rok 2011: 
ocenění špičkové úrovně 
iniciativ občanské společnosti

Letošní cena pro občanskou společnost 
ponese téma Dialog a účast ve službách 
hodnot EU: integrace, rozmanitost, 
solidarita, tolerance. Ocenění bude 
uděleno projektům a  iniciativám 
občanské společnosti, které posilují 
proces evropské integrace a přispívají 
inovativním a hodnotným způsobem 
k blahobytu svých komunit. Základ-

ními prostředky, jejichž prostřednic-
tvím jsou tyto iniciativy a projekty rea-
lizovány, musí být dialog a účast.

Cena v  celkové hodnotě 30  000 
EUR bude udělena dne 7.  prosince 
2011. Ucházet se o ni mohou evrop-
ské, vnitrostátní a místní organizace 
občanské společnosti působící v rámci 
Evropské unie. Termín pro podání při-
hlášek je 7. října 2011. (pf) ●

Bližší informace jsou k dispozici na: 
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.pr
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EHSV info ve 22 jazycích: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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