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ÚVODNÍK

Politika soudržnosti musí vycházet 
ze zásady partnerství

Vážení čtenáři, 

V lednu požádal komisař pro evropský roz-
počet Janusz Lewandowski instituce Evropské 
unie, aby při návrhu rozpočtů na rok 2013 pro-
jevily zdrženlivost. Evropský parlament se také 
vyslovil a navrhl zmrazení rozpočtu, přičemž 
vyzval instituce, aby dostály právním závaz-

kům a zvládly nové fi nanční výzvy, jako je přistoupení Chorvatska. Návrhem 
rozpočtu na rok 2013, který právě přijalo předsednictvo Výboru, EHSV 
tuto výzvu přijal.

Stávající rozpočet na rok 2012, jenž jsme začali připravovat v říjnu 2010, 
když jsem byl zvolen místopředsedou, byl o pouhých 0,19 % vyšší než v roce 
2011, což vhledem k infl aci fakticky odpovídalo snížení prostředků o 3,5 %. 
Návrh rozpočtu na rok 2013 se zmrazuje na současné úrovni. Jinými slovy: 
s vyloučením dodatečných nákladů spojených s příchodem chorvatských 
členů, které Výbor uvítá po vstupu Chorvatska do EU dne 1. července 2013, 
bude rozpočet EHSV fakticky vykazovat nulové zvýšení. Výbor, jako insti-
tuce zastupující organizovanou občanskou společnost a v období, kdy se 
začíná projevovat v evropských zemích utahování opasků, jedná v souladu 
se strategiemi přijatými na úrovni členských států.

Zodpovědný a efektivní návrh rozpočtu je výsledkem přípravné proce-
dury, v níž se každá podstatná oblast výdajů – v promyšleném a realistickém 
časovém rámci – podrobila důkladnému přezkoumání zpravodajem. Úlohou 
zpravodaje bylo zvýšit účinnost přezkoumáním stávajících zdrojů a předložit 
návrhy na synergie, přesměrování prostředků nebo lepší stanovení priorit. 
Konečný návrh rozpočtu bude vypracován na základě zpráv zpravodajů 
s ohledem na politická stanoviska různých vnitřních orgánů Výboru a jeho 
všeobecné politické priority. Celý proces probíhá naprosto transparentně 
a ve spolupráci s administrativou Výboru.

Jedním z příkladů inovativních a fi nančně úsporných řešení je sdílení pře-
kladatelských a dalších podpůrných služeb jako IT nebo logistika s Výborem 
regionů. To nedělá žádná jiná evropská instituce.

EHSV prokazuje, že je schopen udělat víc s menšími zdroji, než měl k dis-
pozici v roce 2010. Pokračuje ve své práci a vydává ročně 150–200 stanovisek 
k tématům od zaměstnanosti přes energetiku až k daňové politice a dopravě. 
Činí tak na žádost jiných institucí EU nebo z vlastní iniciativy. EHSV však 
také musí dostát novým výzvám – úkolům, jež mu svěřuje Lisabonská 
smlouva, především v souvislosti s participativní demokracií.

EHSV bude pokračovat stejnou cestou. Nadále bude zdrojem vysoce 
kvalitních politických výstupů, které budou vznikat za využití zeštíhlených 
postupů a s nasazením bedlivě sledovaných zdrojů. Evropští daňoví poplat-
níci mají právo to očekávat od všech institucí Evropské unie.

Jacek Krawczyk
Místopředseda

7. června 2012 
EHSV, Brusel: konference 
na téma Krize veřejného dluhu: 
směrem k fi skální unii v Evropě

8. června 2012
Sofi e, Bulharsko: mimořádná 
schůze předsednictva 
skupiny III (Různé zájmy) 
na téma Mládež, vzdělání 
a zaměstnanost 

19. června 2012 
Rio de Janeiro, Brazílie: 
6. kulatý stůl EU-Brazílie

19. června 2012 
Rio de Janeiro, Brazílie: setkání 
HSR a zástupců občanské 
společnosti z EU, Číny, Ruska, 
Indie a Jižní Afriky na Rio+20

V TOMTO VYDÁNÍ

2 Myslete ekologicky – 
příležitosti pro udržitelný 
rozvoj a zelená ekonomika

2 EHSV prozkoumá všechny 
aspekty aktivního stárnutí

3 Plenární zasedání EHSV, 
25. a 26. dubna 2012

4 Co můžeme udělat pro to, 
aby Evropa omládla

POZNAMENEJTE SI

Od roku 1986 je politika soudržnosti 
jednou z nejdůležitějších investič-
ních oblastí Evropské unie. Stala se 
vynikajícím příkladem fi nanční soli-
darity a výkonnou hnací silou inte-
grace. Během 26 let existence politiky 
soudržnosti se o ní vedla průběžná 
diskuse a proběhla řada reforem ke 
zvýšení její funkčnosti a efektivnosti. 

Politika soudržnosti podstatně ovliv-
ňuje každodenní život Evropanů, 
protože odstraňuje kontrasty mezi 
hůře postavenými regiony a regiony, 
které se těší mimořádně příznivé 
situaci. Příkladem jsou čtyři fondy 
soudržnosti, jimž je možné přičíst 
1,4 milionu nových pracovních míst, 
výstavbu 47 000 km dálnic a zajištění 
čištění odpadních vod pro 23 milionů 
lidí.

Evropský hospodářský a  soci-
ální výbor se samozřejmě od svého 
založení aktivně podílel na diskursu 
o otázce soudržnosti a prosazoval 
rozhodující úlohu občanské spo-
lečnosti při navrhování a  tvorbě 
politiky soudržnosti. V říjnu minu-
lého roku Evropská komise přijala 
legislativní návrh k politice soudrž-
nosti pro období 2014–2020, jenž ji 
uvádí do souladu se strategií Evropa 
2020 a zvyšuje investice zaměřené 

na růst, pracovní příležitosti a kon-
kurenceschopnost.

Předseda EHSV pan Staff an Nil-
sson otevřel diskusi o politice soudrž-
nosti za přítomnosti pana Johannese 
Hahna, komisaře pro regionální 
politiku. Předseda zdůraznil, že Evro-
pané musí být středem zájmu všech 

politických strategií Unie a že zásada 
partnerství obsažená v  evropské 
politice soudržnosti má mimořádný 
význam pro dosahování uvedených 
cílů v dlouhodobé časové perspektivě. 
Michael Smyth, předseda specializo-
vané sekce Hospodářská a měnová 
unie, hospodářská a sociální soudrž-
nost to potvrdil: „EHSV je přesvěd-
čen, že zvláštní pozornost je třeba 
věnovat skutečnému zapojení všech 
partnerů a  zúčastněných stran do 
přípravy, provádění a  následného 
hodnocení projektů realizovaných 
v rámci této politiky“.

Na tomto plenárním zasedání 
bylo přijato pět stanovisek týkajících 
se politiky soudržnosti, ve kterých 
zazněla široká podpora iniciativy 
Komise z loňského října. Výbor před-
ložil Komisi některé návrhy týkající se 
mimo jiné podstatného zjednodušení 
administrativních postupů a lepšího 
uplatnění společných ukazatelů. Ve 

vztahu k Evropskému fondu pro regi-
onální rozvoj EHSV doporučil větší 
fl exibilitu v zájmu snazšího uplatnění 
územního přístupu. U Fondu soudrž-
nosti dále podpořil rozhodnutí zamě-
řit se na tematické klíčové oblasti, 
což je prostředek ke snížení plýtvání 
a posílení násobného účinku generu-
jícího růst a pracovní příležitosti.

Diskuse probíhá ve vhodnou 
chvíli, jak zdůrazňuje Ioannis Var-
dakastanis, zpravodaj pro balíček 
týkající se politiky soudržnosti, který 
uvedl: „To, co se dnes odehrává 
v Radě Evropské unie, je zásadní útok 
na sociální principy. Rada pro obecné 
záležitosti se rozhodla v návrhu spo-
lečných pravidel u  podmíněnosti 
ex-ante zrušit veškerá ustanovení 
vztahující se k rovnosti žen a mužů, 
nediskriminaci a zdravotnímu posti-
žení. To ukazuje, že je nutné tato 
témata efektivněji ochránit ve zbý-
vajících částech nařízení, například 
zařazením dostupnosti pro zdravotně 
postižené do společných pravidel.“ 
(asp) ●
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V roce 2050 bude na světě 9 miliard 
lidí, kteří budou produkovat 9 mili-
ard tun CO

2
.  Již dnes využíváme 

1,3 až 1,4 násobně více zdrojů, než 
může Země poskytovat. Za několik 
týdnů se pozornost všech zaměří na 
konferenci OSN Rio+20, zda nalezne 
řešení. Co ale dělají naši občané 
a občanská společnost pro to, aby 
podpořili účinné využívání zdrojů 
a dlouhodobý udržitelný rozvoj? Tato 
i další otázky zazněly na konferenci 
Myslete ekologicky – příležitosti pro 
udržitelný rozvoj zelené ekonomiky, 
kterou pořádala skupina Různé 
zájmy Evropského hospodářského 
a  sociálního výboru dne 2. května 
v Bruselu.

Konference se zúčastnilo přibližně 
140  účastníků, včetně předsedy 
EHSV pana Staff ana Nilssona, před-
sedy skupiny Různé zájmy EHSV 
pana Lucy Jahiera, zástupce gene-
rálního ředitele GŘ pro životní pro-
středí pana Alana Seattera a zástupce 
styčného úřadu UNEP pro EU pana 
Chrise van den Bilckeho.

I když se problematika životního 
prostředí a  spotřeby stává důle-
žitějším tématem, přesto i  v  roce 
2012 vládne dojem, jako by měla naše 
současná úroveň spotřeby a dostup-
nost zdrojů trvat napořád. „Je sku-
tečností, že v našem životním stylu 
a  výrobních vzorcích nemůžeme 
pokračovat. Evropa bohužel rozší-
řila svůj model industrializovaného 
hospodářství do celého světa. Pouze 
prostřednictvím koordinované akce 
a politického závazku na všech úrov-
ních můžeme dnes usilovat o udrži-
telný růst a o zastavení zhoršování 
životního prostředí“, dodal předseda 
skupiny Různé zájmy EHSV pan 
Luca Jahier.

Jak vyplývá ze závěrů konference, 
provádění nové strategie pro udrži-
telný rozvoj s  jasným propojením 
sociálního, environmentálního a hos-
podářského pilíře vyžaduje obnovený 
smysl pro naléhavost, ambici, poli-

tickou důslednost a  odpovědnost. 
Přechod na zelenou ekonomiku je 
nedílnou součástí tohoto procesu, 
je však zároveň jen prvním krokem. 
Označování produktů vzniklých udr-
žitelným a ekologickým způsobem, 
výměna informací o  osvědčených 
postupech, lepší vzorce udržitelné 
spotřeby a vzdělávací programy před-
stavují jen malou část tolik potřeb-
ného „plánu zelené ekonomiky“. 
Cílů konference Rio+20 bude možné 
dosáhnout pouze díky obecnému 
politickému rámci.

Většina účastníků se kromě toho 
shodla na tom, že hospodářský 
růst musí být oddělen od využívání 
zdrojů a na nutnosti zmodernizovat 
energetická odvětví a zavést politiku 
udržitelné dopravy osob i  zboží. 
K příkladům osvědčených postupů 
představených na konferenci pat-
řila řešení místní městské dopravy 
v  německém Bielefeldu, odpad-
ních vod ve venkovských oblastech 
(Sokoly, Polsko) a zelené evropské 
sociálního bydlení. (ail) ●

EHSV prozkoumá všechny aspekty 
aktivního stárnutí

Myslete ekologicky – příležitosti pro 
udržitelný rozvoj a zelená ekonomika

Na počátku roku 2012, Evropského 
roku aktivního stárnutí a mezige-
nerační solidarity, vytvořil EHSV 
zvláštní koordinační skupinu pově-
řenou formulací názorů na hod-
notu a  úlohu starších občanů ve 
společnosti a přípravou stanoviska 
k tomuto tématu. Čestné místo ve 
skupině zajistil Výbor dvěma pro-
slulým symbolům aktivního stár-
nutí: Renatě Heinisch, německé 
člence reprezentující Spolkové sdru-
žení organizací německých seniorů 
(skupina Různé zájmy), a Xavieru 
Verbovenovi, belgickému členovi 
zastupujícímu Všeobecnou belgic-
kou odborovou federaci (skupina 
Zaměstnanci).

Stárnutí se ve vyspělém světě 
často považuje za hospodářské břímě 
a problém, který je třeba řešit. Paní 
Heinisch považuje takový názor za 
pokřivený a bez váhání ho odmítá. 
Uvádí, že je třeba změnit chápání 
a obrázek toho, co rozumíme pod 
pojmem „být stár“. Řada starších lidí 
přispívá svou prací společnosti nebo 
se podílí na dobrovolných činnos-
tech. Budeme-li o jejich práci a úloze 
lépe informovat, bude výsledné 
vnímání pravdivější, spravedlivější 
a pozitivnější, říká paní Heinisch.

Podle Eurostatu je ve většině zemí 
míra zaměstnanosti starších zaměst-
nanců (ve věku od 55 do 64 let) nižší 
než v  jiných věkových skupinách. 
„Při restrukturalizacích společností 
to starší zaměstnanci často odne-
sou jako první,“ říká pan Verboven, 
když vyjadřuje obavy, že společnost 
nedokáže využít ke svému prospěchu 
potenciál starších lidí. Je naprosto 

nutné udržet starší lidi na pracovních 
místech. Pokud přijdou o zaměst-
nání, je třeba věnovat mimořádné 
úsilí tomu, aby se vrátili na trh práce, 
především je rekvalifi kovat a zlepšo-
vat jejich pracovní podmínky.

„Zdá se, že aktivní politiky zaměst-
nanosti jsou jediným řešením, jak 
zajistit stabilitu a fi nancování důcho-
dových systémů v době, kdy se lidé 
dožívají vyššího věku,“ říká pan Ver-
boven. „Samotné zvyšování penzij-
ního věku by problém deficitních 
rozpočtů nevyřešilo.“

Aktivní stárnutí ale není jen 
otázka zaměstnání. „Znamená to žít 
produktivním, hodnotným a důstoj-
ným životem tak dlouho, jak jen to 
je možné,“ podotýká paní Heinisch. 
Proto se různé konference, které 
koordinační skupina hodlá uspořá-
dat ve druhé polovině roku, budou 
zabývat různými aspekty stárnutí. 
Činnost skupiny završí konference 
v závěru roku, jež se zaměří na for-
mulaci politických doporučení.

A tato debata je zajímavá pro nás 
všechny. Jak připomíná paní Hei-
nisch: „dřív nebo později zestárneme 
všichni.“ (asp/mb) ●

Odkaz na stránky skupiny:www.
eesc.europa.eu/ey2012

Družstva usilující 
o spravedlivý 
a konkurenceschopný 
potravinový dodavatelský 
řetězec

Družstva musí zastávat klíčovou 
úlohu ve strategii Evropa 2020 pro 
růst a zaměstnanost. EHSV, v jehož 
řadách působí členové, kteří jsou 
zástupci družstevního sektoru, si 
přeje, aby byla družstva dostatečně 
chráněna a  aby byla konkurence-
schopná v  potravinovém řetězci. 
Z tohoto důvodu uspořádal EHSV 
spolu s COPA-COGECA (sdružení 
evropských zemědělců) a Euro Coop 
(evropské společenství spotřebitel-
ských družstev) konferenci s názvem 
Družstva usilující o  spravedlivý 
a konkurenceschopný potravinový 
dodavatelský řetězec, která se konala 
dne 24. dubna 2012. Hlavním téma-
tem této konference bylo, jak mohou 
zemědělská a spotřebitelská družstva 
vyváženým způsobem spolupracovat, 
a to nejen ve prospěch svých členů, 
ale také za účelem boje proti neka-
lým a podezřelým praktikám v rámci 
potravinového dodavatelského 
řetězce. Z řad řečníků se této konfe-
rence zúčastnili vysocí představitelé 
Evropské komise (GŘ MARKT), 
Evropského parlamentu, dánského 
předsednictví, EHSV a zemědělských 
a spotřebitelských družstev. Carlos 
Trías, člen EHSV a ředitel Španěl-
ské unie spotřebitelských družstev 
(UNCCUE), se rovněž zúčastnil této 
konference a odpověděl na několik 
otázek pro EHSV info.

Mohl byste našim 
čtenářům vysvětlit, 
co to je spotřebitelské 
družstvo a jaká je jeho 
úloha v potravinovém 
dodavatelském řetězci?

Spotřebitelské družstvo je společ-
nost, která je vlastněna spotřebiteli 
a může tedy ovlivňovat poptávku, aby 
lépe reagovala na nabídku, a jednat 
podle svých ambicí. Prostřednictvím 
družstva proto může skupina spotře-
bitelů hrát důležitou roli v zeměděl-
sko-potravinářském hodnotovém 
řetězci tím, že se přímo napojí na 
pracovní řetězec a bude přímo jednat 
v rámci těchto parametrů.

Proč je tolik důležité zavést 
nové modely zásobování 
potravinami na trhu EU? 
Jaká je současná situace 
a jak by mohla být zlepšena?

Současné fungování zeměděl-
sko-potravinářského hodnotového 
řetězce není pro mnoho jeho členů 
uspokojivé, což představuje jednak 
hrozbu pro přežití zemědělského 
odvětví a jednak překážku pro zod-
povědnou spotřebu. Chceme-li tuto 
situaci napravit, je nutné vytvořit 
přímý a  transparentní vztah mezi 
různými zainteresovanými subjekty, 
odstranit prostředníky, kteří neposky-
tují přidanou hodnotu, a zlepšit špatné 
postupy některých provozovatelů. Náš 
návrh spočívá v podpoře trhu, který 
zahrnuje myšlenku fungování v sou-
ladu s těmito družstevními zásadami 
a hodnotami a stimuluje k plné inter-
akci mezi spotřebiteli a udržitelnou 
výrobou.

Třebaže stále hovoříme o vznikají-
cím trhu, bylo již provedeno několik 
iniciativ, z nichž můžeme vyzdvih-
nout následující:

 ■ Praktiky uplatňované družstvem, 
aby byla zajištěna rovnováha fun-
gování potravinového dodava-
telského řetězce, Sodiaal Union, 
Francie

 ■ • Místní a ekologické potraviny 
jako součást optimalizace hodno-
tového řetězce odvětví potravin ve 
skupině S, SOK Corporation, Fin-
sko

 ■ Jak mohou nizozemská družstva 
v odvětví ovoce a zeleniny spo-
lupracovat s  maloobchodníky: 
případ „zeleň“, DPA, Nizozemsko

 ■ Territory.coop: etická vazba na 
místní komunity, Coop, Itálie

 ■ „Příchuť družstva“, UNCCUE, 
Španělsko (ail) ●

p

K dosažení udržitelného hospodářství 
potřebujeme politické odhodlání na všech 
úrovních.

Dřív nebo později zestárneme všichni.

Carlos Trías, člen EHSV a ředitel unie družstev španělských spotřebitelů a uživatelů (UNCCUE).

Společnosti se nedaří naplno využít 
potenciálu starších občanů.
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Společná zemědělská politika po roce 2013

EHSV přijal na svém dub-
novém plenárním zase-
dání stanovisko k reformě 
SZP po roce 2013 (zpra-
vodajka: Diljana Slavova, 
skupina Různé zájmy, 
Bulharsko, spoluzpravo-
daj: Franco Chiriaco, sku-
pina Zaměstnanci, Itálie). 

Ve svém stanovisku EHSV podporuje úsilí o omezení rozdílů 
mezi mírou podpory, kterou dostávají zemědělci v různých 
členských státech. Přerozdělování finančních zdrojů mezi 
členskými státy by však mělo být vyváženější a spravedlivější.

Stanovisko uvádí, že evropský model zemědělství nemůže 
bez dostatečných fi nančních zdrojů působit v prostředí cen 
a podmínek na světových trzích. Extrémní nestálost cen, která se 
projevuje v posledních letech, poukazuje na to, že jsou potřebné 
efektivnější nástroje řízení trhu. EHSV zastává mínění, že je 
nutná lepší koordinace nabídky a poptávky a obnovení rov-
nováhy tržní síly v celém potravinovém řetězci.

V neposlední řadě EHSV požaduje větší fl exibilitu mezi pří-
mými platbami (první pilíř) a rozvojem venkova (druhý pilíř). 
(ail) ●

Veřejné zakázky v období krize – velká příležitost 
k povzbuzení jednotného trhu

Každý rok utratí orgány veřejné správy v Evropě za dodávky, 
stavební práce a služby zhruba 18 % HDP. Vzhledem k tomuto 
objemu obchodů je možné veřejné zakázky použít jako silný 

nástroj k dosažení jednotného trhu. 
V současných podmínkách omezo-
vání rozpočtových výdajů a za pro-
bíhající hospodářské krize musejí 
veřejné orgány zajistit optimální 
využití těchto prostředků k dosa-
žení růstu a vytváření pracovních 
příležitostí. Proto se EHSV rozhodl 
podpořit reformu legislativy upra-
vující zadávání veřejných zakázek 
a modernizaci systému jejich zadá-
vání. Ve stanovisku k  zadávání 
veřejných zakázek a udělování kon-

cesí (zpravodaj Miguel Ángel Cabra de Luna, skupina Různé 
zájmy), předloženém dubnovému plenárnímu zasedání, poža-
duje EHSV zavedení sociálních a environmentálních kritérií 
pro zadávání veřejných zakázek a upozorňuje na to, že je nutné 
brát zvláštní zřetel na sociální podniky a posílit účast malých 
a středních podniků. (ail) ●

Družstevní podniky slouží společným 
hospodářským a sociálním cílům

V souvislosti s Mezinárodním rokem družstev 2012 (OSN) 
zamýšlí EHSV podporovat a chránit družstevní podniky, které 
jsou klíčovou součástí evropského průmyslu. V období krize jsou 
družstva odolnější a stabilnější než jiné druhy podniků a vyvinula 
rovněž nové podnikatelské iniciativy. Podle stanoviska EHSV 
o družstvech a restrukturalizaci (zpravodajka: Marie Zvolská, 
skupina Zaměstnavatelé, Česká republika), které bylo přijato 
dne 25. dubna, by měly být družstevní podniky zohledňovány 
ve všech politikách EU, jež přispívají k inteligentnímu a udrži-
telnému růstu podporujícímu začlenění, a měly by mít snadnější 
přístup k fi nančním mechanismům EIB/EIF. (ail) ●

Hledá se nový ekonomický model

Pokud má Evropa přejít na zelenou ekonomiku založenou na 
udržitelné výrobě a spotřebě, měla by být dobrovolná opat-
ření doplněna o závaznější regulační opatření, uvedl EHSV ve 
svých posledních stanoviscích vypracovaných na žádost dán-
ského předsednictví. Dodal, že zelenější fi skální politiky a tržní 
pobídky jsou pro tento přechod nezbytné.

„Dobrovolná opatření, která byla doposud používána 
k tomu, aby přiměla výrobu a spotřebu k větší udržitelnosti, 
prokázala, že mají svá omezení. Využívání těchto nástrojů 
podniky a spotřebiteli je limitované a nerovnoměrně rozší-
řené,“ uvedla paní An Le Nouail Marlière (Francie, skupina 
Zaměstnanci), zpravodajka stanoviska. Uvedla, že EU potřebuje 
zintenzivnit své regulační úsilí, aby mohla vyřadit neudržitelné 
výrobky, zrušit dotace, které plně nezohledňují negativní účinky 
na životní prostředí, a zavést pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek v souladu s ekologickými kritérii.

Stanovisko Výboru vyzvalo k přepracování ekonomického 
modelu. Stávající model, 
který je založen na ukazate-
lích HDP a který je zacílen na 
vytváření stále většího růstu 
a poptávky, nemůže vést ke 
skutečně udržitelné ekono-
mice. Přechod bude vyža-
dovat dodatečné ukazatele, 
které měří nejenom výstupy, 
ale také dopad na životní pro-
středí, blahobyt obyvatelstva, 
sociální rovnost a prosperitu. 
(mb) ●

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE

Nejistá situace v ekonomice 
podrobuje evropský módní průmysl 
zatěžkávací zkoušce

Z 25 největších módních společností 
na světě je 17 evropských. Ke zhruba 
70 % výroby dochází na území Evropy 
a navzdory krizi průmysl nadále roste, 
i když stále pomalejším tempem. Může 
si Evropa udržet svůj náskok v době, 
kdy je celosvětová konkurence stále 
tvrdší? „Tomuto klíčovému odvětví 
nebyla v posledních letech věnována 
dostatečná pozornost,“ řekl předseda 
skupiny EHSV Zaměstnavatelé pan 
Henri Malosse na semináři, kterého 
se zúčastnili představitelé odvětví 
a který zorganizovala jeho skupina 
spolu s Evropskou komisí za účelem 
zvážení různých způsobů, jak módní 
průmysl podpořit.

Musíme propojit digitální a módní 
odvětví a posílit komunikaci mezi růz-
nými subjekty módního průmyslu. 
Měl by být také zdokonalen přístup 
k fi nančním zdrojům a internaciona-
lizace. Při uvažování o budoucnosti 
módního průmyslu je důležité zahr-
nout otázku mladých lidí, zejména 

těch nezaměstnaných. Mladí lidé jsou 
pilířem budoucího úspěchu módního 
průmyslu, a proto bychom měli více 
investovat do vzdělávání a vzděláva-
cích institucí, včetně rozvoje doved-
ností a kapacit.

Hybnou silou tohoto odvětví jsou 
inovace a  kreativita a  jako takové 
by měly být podporovány a  dobře 
ochraňovány. K ochraně duševních 
a  specializovaných dovedností se 
musí Evropa zaměřit na mladé lidi, 
aby zabránila odlivu mozků. Jen 
málo kreativních oborů napomáhá 
začátečníkům v  oblasti módy. Dr. 
Wendy Malem, ředitelka londýnské 
organizace Centre for Fashion Enter-
prise, umožnila nahlédnout do toho, 
jak její organizace pomáhá mladým 
návrhářům zhodnotit jejich schop-
nosti, navázat spolupráci s návrháři, 
výrobci a maloobchodníky v rámci 
odvětví a  jak podporuje začínající 
podniky. Navíc je nutné zaznamenat, 
že v rámci odvětví dochází k neustá-

lým inovacím. V oblasti tkanin je pří-
kladem „inteligentní textil“.

Řečníci poznamenali, že pro posí-
lení a zachování konkurenceschop-
nosti tohoto odvětví potřebuje EU 
vizi jeho směřování. K tomu je však 
nutné investovat do nových techno-
logií. V této souvislosti má EU za úkol 
napomáhat zřizovat v rámci odvětví 
sítě a budovat vztahy mezi návrháři 
a podniky. Propojení mezi digitálním 
a módním odvětvím by navíc mělo být 
těsnější vzhledem k tomu, že je tento 
vztah pro budoucnost odvětví zásadní.

Obchodní model evropských spo-
lečností nabízejících luxusní zboží 
stojí podle všeho na neustálých ino-
vacích, kvalitě, kvalifi kované pracovní 
síle a mezinárodním vývozu. Navíc 
se na základě investic soukromého 
sektoru do udržitelného rozvoje for-
mují nové obchodní modely, které by 
i nadále měly být podporovány.

Vzhledem k tomu, že oporou mód-
ního průmyslu jsou malé a střední 
podniky, musí být jejích úsilí podpo-
rováno. V současnosti většina malých 
a  středních podniků nepotřebuje 
přímo model, ale spíše marketing, 
aby mohli své zboží snadněji prodat. 
Pokud jde však o otázky fi nančních 
zdrojů a internacionalizace, je nutné 
povzbuzovat investory, usnadňo-
vat přístup k úvěrům a fi nancování 
malých a středních podniků a podpo-
rovat módní odvětví obecně (včetně 
módních návrhářů, kteří potřebují 
finanční zdroje na rozvoj značek, 
výrobu zboží v Evropě, nákup kvalit-
ních základních materiálů a přilákání 
zákazníků). (mp) ●

VE STRUČNOSTI

Od roku 2008 EHSV tvrdě pracoval na zavedení řídícího systému v oblasti 
životního prostředí, jenž by odpovídal nárokům EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) a zajistil co nejekologičtější provoz Výboru. Jako příklad 
uveďme, že Výboru se v tomto období podařilo snížit spotřebu elektrické ener-
gie o 16 % a spotřebu plynu o 28 %. Toto úsilí přineslo první plody v roce 
2009, kdy Výbor získal označení Brussels Eco-Dynamic Enterprise Label, a to 
s nejvyšším počtem tří hvězdiček.

Pracovníci EHSV se na tomto projektu aktivně podílejí. Pracovní skupiny 
působící přes hranice organizačních jednotek usilují o racionalizaci spotřeby 
papíru a postupné zařazování environmentálních kritérií do výběrových řízení.

Výboru tak bylo v nedávné době uděleno ocenění EMAS a certifi kace podle 
ISO14001. (nk) ●

EHSV získal cenu za vynikající ekologické postupy

Nové publikace EHSV

 ■ European Integration Forum

 ■ Th e EESC and the Mediterranean

 ■ Th e EESC and Latin America

 ■ Váš průvodce evropskou občanskou iniciativou

 ■ Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■ EU transport at a crossroads

 ■ Immigration and integration

 ■ EHSV a země západního Balkánu

 ■ European Consumer Day

 ■ Th e EESC and the international trade

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

Anna Maria Darmanin, místopřed-
sedkyně EHSV, a  Gianni Pittella, 
první místopředseda Evropského 
parlamentu, společně na podzim 
loňského roku spustili iniciativu 
nazvanou „5  nápadů pro mladší 
Evropu“. Cílem projektu je zohled-
nit očekávání a potřeby mladých lidí 
v  zemích EU. Tito političtí před-
stavitelé se v rámci něho setkávají 
s mládeží na univerzitách po celém 
kontinentu. Jelikož je iniciativa 
v plném proudu, sešel se EHSV info 
s těmito dvěma místopředsedy, aby 
se dozvěděl o jejich zkušenostech.

EHSV info: Proč 
jste se rozhodli tuto 
iniciativu spustit?

Anna Maria Darmanin: Mladí 
lidé èelí v  souèasnosti nebývalým 
výzvám. Nezamìstnanost mladých 
lidí prùbìžnì stoupá a nyní je v EU 
nad úrovní 20 %. Nìkteré zemì zazna-
menaly až pøes 40, nebo dokonce 
50 %. Jde o nepøijatelné a neuvìøi-
telné plýtvání lidským talentem. 
Není pochyb o tom, že jde o nalé-
havou otázku. Mladí lidé potøebují 
podporu a existuje øada programù, 
které se ji snaží poskytnout. Pomocí 
naší iniciativy „5 nápadù pro mladší 
Evropu“ jsme usilovali nejenom 
o  vytvoøení dalšího projektu pro 
mladé lidi – chtìli jsme vytvoøit 
projekt s mladými lidmi.

Gianni Pittella: Mnoho mladých 
lidí těží z existence EU každý den. 
Mnoho z nich využilo řady iniciativ 
EU zaměřených na posílení mobi-
lity, vzdělávání nebo profesního či 
osobního rozvoje. Navzdory tomu 
však často nejsou schopni vnímat 

dopad EU na jejich životy a nepoci-
ťují zodpovědnost za nynější Evropu. 
Mám za to, že tato iniciativa umožní 
vytvořit nástroj přímé komuni-
kace a překonat propast mezi nimi 
a námi.

Navštívili jste řadu univerzit 
po celé Evropě. Co vás 
nejvíce zaujalo?

AMD: To, co jsem viděla, odporuje 
všeobecně rozšířenému názoru, že 
nejsou mladí lidé politicky aktivní. 
Jsou, a stále více se politicky anga-
žují, i když ne v pevně zakotvených 
strukturách. Píší, diskutují a doha-
dují se o některých velmi důležitých 
politických otázkách, jako je zaměst-
nanost, změna klimatu a znalostní 
ekonomika. Neobracejí se však na 
své politiky a poslance Evropského 
parlamentu. Zapojují se do politiky 
prostřednictvím sociálních médií 
a sítí, které vytvářejí.

GP: Cítil jsem, že velmi stojí 
o  to, být ve středu pozornosti. 
Jeden ze studentů to vyjádřil takto: 
„Mám po krk toho, aby mi někdo 
říkal, že jsem budoucnost. Já jsem 
současnost.“ Druhou věcí je silné 
nadšení pro Evropu. Mladí lidé 
chtějí více Evropy, více demokracie 
a větší zapojení a vyžadují to TEĎ. 
Nemáme právo je zklamat.

AMD: Výzvu nyní představuje 
nutnost usměrnit jejich názory 
a přetvořit jejich nesčetné příspěvky 
do dobře navržené politiky.

Představují mladí lidé 
v Evropě jednotný obrázek?

GP: Ti, se kterými jsme se setkali, 
měli rozdílné názory a  sny, ale 
všichni bez výjimky počítají s pod-

porou EU při nalézání zaměstnání. 
Pocity nejistoty a strachu ohledně 
budoucnosti jsou téměř všeobecně 
rozšířené.

AMD: Strach z  nezaměstna-
nosti trápí všechny, mají však roz-
dílné představy o příčinách, a tedy 
i nápravě. Polští a  italští studenti 
například poukázali na to, že hlavní 
překážkou vstupu na pracovní trh 
jsou rozdíly mezi vzděláním a poža-
dovanými dovednostmi. Španělská 
mládež jasně trvala na tom, aby EU 
prováděla aktivnější zaměstnanec-
kou politiku.

Zajímají se o evropskou 
integraci?

GP: Ve všech zemích dali mladí lidé 
najevou své vazby na národní kul-
turu a identitu. Byli zajedno v tom, 
že bohatství Evropy leží v její rozma-
nitosti. Proto naléhali na vytvoření 
lepších metod výuky cizích jazyků 
a  na posílení zkušeností s  multi-
kulturním učením. Považují to za 
nezbytný předpoklad pro své plné 
zapojení do projektu evropské inte-
grace.

AMD: Všichni se zabývají evrop-
skou integrací a zajímají se o ni. Ve 
Velké Británii si studenti stěžovali na 
narůstající propast mezi EU a lidmi 
v členských státech. Rakouští stu-
denti měli jasný názor na nutnost 
přímé volby předsedy Evropské 
komise a Rady. Mají za to, že by šlo 
o velký pokrok při demokratizaci 
EU a  že by to umožnilo lidem se 
více zapojit.

Co plánujete dále?

AMD: Na základě poznatků získa-
ných od mladých lidí brzy předlo-
žím návrh na stanovisko Výboru 
z  vlastní iniciativy. Doufám, že 
umožní institucím EU nastavit jejich 
politiky tak, aby účinně reagovaly na 
hlavní obavy mladých lidí.

GP: Předložím nejzajímavější 
myšlenky Evropskému parlamentu 
a budu spolu se svými kolegy pra-
covat na tom, abychom je promítli 
do legislativy. Navíc bude tato skvělá 
příležitost ústředním bodem knihy, 
kterou napíšeme spolu s  Annou 
Marií. Naším záměrem je, aby byla 
vydána ke konci roku. A doufám, 
že společně uskutečníme více stejně 
kvalitních projektů. (mb/rdr) ●

Výzvou dneška je to, jak přetvořit názory 
mládeže do propracované politiky.

Pocit nejistoty a strachu z budoucnosti 
je téměř všudypřítomný.

European Economic and Social Committee

BRZY PROBĚHNE V EHSV

Poradní komise pro průmys-
lové změny (CCMI) EHSV oslaví 
12. června 2012 v sídle EHSV v Bru-
selu 10 let svého působení.

Poradní komise pro průmys-
lové změny, která byla vytvořena 
23. července 2002 poté, co zaniklo 

Evropské společenství uhlí a oceli 
(ESUO), předchůdce dnešní EU, 
uchovává a rozvíjí odborné znalosti 
nashromážděné během existence 
ESUO. Pokračuje ve strukturova-
ném dialogu v odvětví uhlí a oceli 
a  v  jeho postupném rozšiřování 
tak, aby nakonec pokrýval všechny 
otázky související s průmyslovými 
změnami v rozšířené EU.

Konference se bude zabývat sou-
časnou situací a budoucím vývojem 
v oblastech zájmu Výboru. Konfe-
rence bude zaměřena na nepřetržité 
a  udržitelné průmyslové změny, 
a bude se tak rovněž snažit zlepšit 
pracovní postupy Výboru při předví-
dání změn, k nimž dochází v evrop-
ském průmyslu, a řešení sociálních, 
hospodářských a ekologických pro-
blémů.

Vaše aktivní účast je vítána. 
Podrobnější informace naleznete 
na našich internetových stránkách: 
www.eesc.europa.eu.(mp) ●

10. výročí Poradní komise 
pro průmyslové změny

Energetické scénáře a občanská společnost 
v EU – vytvoření aliance pro nízkouhlíkovou 
budoucnost

EHSV vždy zastával názor, že 
k vytvoření nízkouhlíkového hospo-
dářství, které účinně využívá zdroje, 
je nezbytné výrazně změnit náš 

způsob práce a života. V souvislosti 
s tím pořádá EHSV dne 20. června 
2012 konferenci s cílem prozkou-
mat, jak zaměřit proces směřující 
k budoucí skladbě zdrojů energie, 
jenž byl zahájen v rámci energetic-
kého plánu do roku 2050, na sku-
tečné zapojení občanů do diskuse 
o budoucí nízkouhlíkové energetice.

Výchozím bodem jednání během 
konference budou osvědčené 
postupy týkající se dialogu s občany 
či mezi občany o energetických scé-
nářích. Bude se hovořit o energe-
tických scénářích, zvládání změny 
v evropské společnosti, úloze sdě-
lovacích prostředků a o vzdělávání 
a osvětě mezi Evropany.

Pro podrobnější informace 
a registraci zašlete e-mail na adresu: 
energyfuture2012@eesc.europa.eu ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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