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Srdečně Vám všem přeji šťastný a obohacující nový rok. Přál bych si, aby Vám přinesl 
mnoho spokojených chvil a štěstí, samozřejmě jak ve Vašem soukromí, tak i ve Vaší práci.

Práce hraje v našem životě významnou úlohu. Je prakticky nemožné ji zcela oddělit od 
našeho soukromého života.

Všichni potřebujeme cítit spokojenost z dobře odvedené práce a uznání, které si taková 
práce zaslouží.

Velká část našich spoluobčanů jsou pracovníci. Avšak mezi naše spoluobčany musíme 
počítat i pracovníky, kteří nejsou zaměstnanci, ty, kteří jsou příliš mladí na to, aby pra-
covali, dále důchodce a ty, kteří nemají práci, protože jsou nemocní, vážně zdravotně 
postižení, nezaměstnaní nebo jsou bez práce z jakéhokoli jiného důvodu.

Činnost drtivé většiny organizací občanské společnosti zastoupených ve Výboru ostatně 
s prací přímo souvisí. To je dáno jednoduše tím, jaký obrovský význam má práce v našem 
životě.

Vedle toho, co do své práce sami investujeme – dovednosti, odvahu, energii a pevnou 
vůli –, je podle mého názoru naprosto nezbytná ještě jedna věc, aby se co nejlépe spl-
nilo to, co Vám přeji: setkávat se kolem sebe s upřímností, loajalitou, dialogem a pokud 
možno i solidaritou. Potřebujeme se navzájem.

Ať se stane cokoli, mějme na paměti dvě zásadní věci, které nás musí všechny spojovat, 
a to zvláště v těchto chvílích, které jsou pro Evropu a její instituce obtížné. Především to, 
že Evropská unie je pro své občany přínosem, a proto ji musíme chránit a rozvíjet. A dále 
to, že v Unii musí být občanská společnost organizována a je třeba ji v tom dokonce 
podporovat, neboť musí být zastoupena a má jí být nasloucháno.

Georges Dassis
předseda EHSV
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EHSV vyzývá komisaře Katainena 
k neprodlené realizaci investičního 
plánu
Stanovisko k tématu EFSI 
2.0 doporučuje zapojení 
soukromého kapitálu

V prosinci se Rada ministrů rozhodla 
prodloužit dobu trvání Evropského fondu 
pro strategické investice (EFSI 2.0), což by 
mělo přinést dodatečné investice ve výši 
půl bilionu eur do roku 2020. Plenární shro-
máždění EHSV v prosinci vyzvalo k oka-
mžitému provedení, zajištění geograficky 
vyváženého pokrytí v celé EU a garanto-
vanému zapojení soukromého kapitálu.

Během fungování EFSI se ukázalo, že 
původní plán byl dobře navržený. Hod-
nota dosud schválených operací přesahuje 
154 miliard eur, z čehož 62 % financují sou-
kromí investoři. Podporu získalo 380 000 
malých a  středních podniků a  více než 
50 000 mikropodniků. EHSV přivítal návrh 
Komise a rozhodnutí Rady ohledně pro-
dloužení EFSI a navýšení jeho financování. 
Malé a střední podniky by měly být i nadále 
podporovány, mělo by jim však – jak bylo 
ve stanovisku zdůrazněno – být ujasněno, 

že tuto podporu obdržely od EU. EHSV rov-
něž vyzval k většímu zapojení soukromého 
kapitálu a vyzdvihl důležitost geograficky 
a sektorově vyváženého pokrytí. Dále pak 
EHSV zdůraznil nutnost posílení sociálního 
rozměru EFSI a doporučil podpořit Evropské 
centrum pro investiční poradenství (EIAH) 
a posílit úlohu národních podpůrných bank.

Alberto Mazzola (skupina Zaměstna-
vatelé  – IT), zpravodaj EHSV pro EFSI, 
řekl: „Navrhujeme ještě větší zapojení 
soukromého kapitálu – trhu s dluhopisy 
a  pojišťovacích a  penzijních fondů  – při 
současném zajištění jejich náležitého vyu-
žívání. Institucionální investoři v  Evropě 
spravují 13  500 miliard EUR, z  čehož je 
do infrastruktury investováno méně než 
1 %.“ Junckerův plán, s nímž je spojeno 
více finančních prostředků než u jiných 

iniciativ, umožňuje investice do velkých 
přeshraničních evropských projektů 
v hodnotě přes 10 miliard eur na projekt, 
přičemž podporu poskytuje hlavně sou-
kromý kapitál. „Pokud jde  realizaci těchto 
projektů, musí být Komise aktivní. Z EFSI 
by měly být podporovány rovněž takové 
aspekty, jako jsou technologie dvojího užití 
vztahující se ke společnému bezpečnost-
nímu a obrannému průmyslu, a měl by být 
odpovídajícím způsobem upraven seznam 
odvětví vyloučených ze strany EIB,“ uvedl 
zpravodaj EHSV. (mm)� l

Evropská společnost by měla přejít od fáze 
plýtvání k udržitelnější fázi, jež bude bohatá 
na pracovní místa
EHSV přijal stanoviska týkající se ekonomiky sdílení, funkční 
ekonomiky a nepřímých pobídek

P l e n á r n í  s h r o m á ž d ě n í  E H S V 
v prosinci zdůraznilo význam ekonomiky 
sdílení a funkční ekonomiky coby nových 
obchodních modelů pro udržitelnější 
Evropu. Rovněž však vyzvalo Komisi, aby 
zajistila, že ekonomika sdílení nebude při-
spívat k nejistotě, pokud jde o pracovní 
místa, a nenavýší počet příležitostí, jak se 
vyhýbat daňovým povinnostem. Jedním 
ze způsobů, jak toho dosáhnout, jsou 
nepřímé pobídky („nudge“). EHSV také 
navrhl vyvinout novou metodu regulace 
a měření nové ekonomiky za použití růz-
ných norem.

Během diskuse o svém stanovisku týka-
jícím se ekonomiky sdílení se EHSV 
pozastavil nad hrozbou nejistoty, pokud 
jde o  pracovní místa, a  nad zvýšením 
počtu příležitostí, jak se vyhýbat daňovým 
povinnostem, v decentralizované digitální 
ekonomice. EHSV se důrazně staví proti 
přesouvání řetězce přidané hodnoty ze 

subjektů reálné ekonomiky na vlastníky 
soukromých digitálních platforem – pří-
kladem je třeba spolujízda. Stanovisko 
se zaměřuje na taková řešení, jako je 
např.  nezávislá evropská klasifikační 
agentura pro digitální platformy zalo-
žená na transparentnosti, nediskriminaci 
a důvěře.

Ve  stanovisku zaměřeném na funkční 
ekonomiku vyjádřil EHSV přání, aby 
evropská společnost prošla hospodářskou 
transformací a přešla od fáze nadměrného 
využívání zdrojů a plýtvání k udržitelnější, 
oběhové fázi, v níž by byl kladen důraz 
spíše na kvalitu než na množství a existo-
valo by více pracovních míst. Výbor rovněž 
doporučil urychlit výzkum a dosahování 
konkrétních výsledků v oblasti nových 
způsobů výroby a  spotřeby v  souvis-
losti s  funkční ekonomikou, jako jsou 
např. ekodesign výrobků, oběhové hospo-
dářství a ekonomika pro společné blaho.

Výbor také přijal stanovisko týkající se 
tvorby politiky založené na nepřímých 
pobídkách. Uplatňování takovýchto 
pobídek („nudging“) přináší změny cho-
vání lidí na základě jemných pobídek 
či náznaků  – tento způsob lze použít 
téměř ve všech oblastech politiky, jako 
je využívání energie, zdravotnictví nebo 
nakládání s odpady. EHSV bude využívání 
tohoto účinného a snadno proveditelného 
nástroje při tvorbě politiky na evropské 
úrovni a na úrovni členských států podpo-
rovat. Jsou-li nepřímé pobídky navrženy 
pečlivě a zohledňují-li jak technická, tak 
etická hlediska, jsou schopny podnítit lidi 
k tomu, aby změnili své chování. (mm)�l
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Vložená zvláštní příloha

V návaznosti na slavnostní předání 
Ceny EHSV pro občanskou společnost 
za rok 2016 v prosinci loňského roku 
vydává EHSV info zvláštní přílohu, která 
obsahuje rozhovory s oceněnými sub-
jekty a  jejich profil a  také zamyšlení 
předsedy Georgese Dassise nad mig-
rací jakožto důležitým tématem naší 
doby a názor místopředsedy Gonçala 
Loba Xaviera na význam Ceny EHSV pro 
občanskou společnost.
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Komise musí v roce 2017 usilovat o větší solidaritu, 
říká EHSV

Členové EHSV při své debatě s prvním místopřed-
sedou Evropské komise Fransem Timmermansem 
konané v rámci plenárního zasedání vyzvali – 
v souladu s příspěvkem EHSV k pracovnímu pro-
gramu Evropské komise na rok 2017 – k obnovení 
solidarity a odpovědnosti.

EHSV zastává názor, že rok 2017 by měl být věnován 
posilování hospodářské a sociální soudržnosti EU 
a upevňování její globální úlohy a pocitu sounáleži-
tosti Evropanů s EU. Předseda EHSV Georges Dassis 
uvedl: „Musíme bojovat proti nerovnosti a chudobě. Je 
to jediný způsob, jak přesvědčit Evropany, aby podpořili 
evropský projekt.“ Pro dosažení cílů EU je zásadní vést 
systematický dialog s organizacemi občanské společ-
nosti a posílit sociální dialog.

Místopředseda Timmermans řekl: „Největší výzvou, 
jíž čelíme, je zlepšení socioekonomických podmínek. 
V roce 2017 se proto primárně zaměříme na pilíř soci-
álních práv, jednotný digitální trh a energetickou unii.“

EHSV ve svém příspěvku k pracovnímu programu 
Evropské komise na rok 2017 vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že evropský semestr dosáhne cílů stanove-
ných ve strategii Evropa 2020. Došel rovněž k závěru, 
že prvořadou důležitost by mělo mít dokončení jed-
notného trhu.

Úlohu EU coby celosvětového zastánce míru a sta-
bilizace je třeba posílit prostřednictvím společného 
azylového systému, silné společné zahraniční a roz-
vojové politiky, mezinárodní policejní spolupráce 
a účinné ochrany vnějších hranic. (cad/jk)� l

V oblasti letectví je podle EHSV nutný 
nový přístup k bezpečnosti

Bezpečnost je základním kamenem udržitelného 
leteckého odvětví, které je klíčovou oblastí pro hospo-
dářský růst v EU. Bezpečnost letectví však v 21. století 
znamená připravenost a pravidelné přizpůsobování 
novým bezpečnostním rizikům, jako jsou bezpilotní 
letadla a nové formy kyberkriminality. V zájmu přizpů-
sobení se tomuto měnícímu se technologickému pro-
středí EHSV přijal stanovisko, které podporuje nový 
přístup k bezpečnosti, jenž je založený na posuzování 
rizik a výkonnosti s pravidelným hodnocením pravidel 
každých pět let.

„Nová pravidla pro bezpečnost letectví budou muset 
zajistit bezpečnou a  spolehlivou leteckou dopravu 
šetrnou k  životnímu prostředí pro všechny cestu-
jící i veřejnost,“ uvedl Raymond Hencks (skupina 
Zaměstnanci – LU), zpravodaj stanoviska. „Je třeba 
zohlednit zásadní význam evropského rozměru letecké 
bezpečnosti a posílit opatření na úrovni EU. Členské 
státy by měly zaujmout společný přístup, aby se zabrá-
nilo složitosti a zdvojování bezpečnostních norem.“

Kromě tohoto nového přístupu by měla být posí-
lena kapacita Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví (EASA) a měl by být zajištěn transparentní 
a inkluzivní přechod na nový systém založený na 
posuzování rizik a výkonnosti. Podle EHSV by mělo 
být pověření EASA rozšířeno tak, aby zahrnovalo 
větší odpovědnost v oblasti bezpečnosti, zvláště 
co se týče naléhavých opatření. Její financování by 

nemělo záviset na poplatcích za služby jednotného 
evropského nebe. Zároveň je třeba zvážit další prvky, 
jako jsou požadavky na certifikaci pro poskytovatele 
služeb pozemního odbavování a také systém licencí 
pro palubní průvodčí.

Za účelem zajištění bezpečnosti požaduje EHSV kom-
plexní a soudržné předpisy pro bezpilotní letadla. Je 
třeba zavést jednotný přístup k vydávání licencí pro 
používání a vlastnění dronů, což platí i pro registraci. 
(cad/jk)� l
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EHSV požaduje strategický přezkum 
strategie kybernetické bezpečnosti EU

Internet a digitální technologie hrají v našem hos-
podářském a sociálním životě zásadní roli. Digitální 
ekonomika již nyní generuje více než jednu pětinu 
růstu HDP v EU. Naše společnost je na internetu a na 
digitálních technologiích závislá a z tohoto důvodu je 
důležité, aby byla tato kritická infrastruktura náležitě 
chráněna.

Kybernetické bezpečnostní incidenty způsobují 
ekonomice EU značné škody a podkopávají důvěru 
lidí v digitální společnost. V souladu s průzkumem 
Global State of Information Security Survey 2016 zazna-
menalo zhruba 80 % podniků v EU nejméně jeden 
kybernetický bezpečnostní incident a počet bezpeč-
nostních incidentů napříč odvětvími po celém světě 
se v roce 2015 zvýšil o 38 %.

Podle EHSV to dokládá, že strategie kybernetické bez-
pečnosti EU z roku 2013 a opatření, jež byla v rámci 
této strategie učiněna, nepostačují k zajištění odol-
nosti vůči kybernetickým útokům a  odpovídající 
reakce na incidenty. EHSV proto přijal stanovisko 
s názvem Posílení evropského systému kybernetické 
odolnosti, v němž uvítal sdělení Evropské komise na 
toto téma, vyzval však také k aktualizaci strategie 
kybernetické bezpečnosti a navrhl řadu opatření, 
mezi něž patří například přidělení odpovídajících 
finančních prostředků příslušným orgánům a pro-
vádění výzkumu a  inovací v  oblasti kybernetické 

bezpečnosti. Kromě toho vyjádřil naději, že bude 
smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru 
pro kybernetickou bezpečnost využíváno k podpoře 
rozvoje specializovaných podniků působících v této 
oblasti.

EHSV je sice potěšen záměrem Komise zhodnotit 
mandát Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí 
a informací, požaduje ale rovněž zřízení orgánu EU 
pro kybernetickou bezpečnost a vytvoření modelu 
pro rozvoj kybernetické bezpečnosti na vnitrostátní 
úrovni a odpovídajícího systému hodnocení, aby bylo 
možné měřit míru odolnosti jednotlivých členských 
států. Výbor považuje mimo jiné za nezbytné poučit 
o relevantních otázkách zaměstnance veřejné správy, 
zvýšit informovanost občanů o rizicích a posílit spo-
lupráci všech zúčastněných stran. (jk)� l

Maltské předsednictví Rady EU – 
důraz na nejpodstatnější otázky

Malta se v  lednu 2017 poprvé ujímá rotujícího 
předsednictví Rady EU, které bude vykonávat v době, 
jež je pro Evropu rozhodující. Vedle oslav 60. výročí 
Římských smluv v březnu 2017 a při této příležitosti 
završení úvah o budoucnosti EU, jež zahájili hlavy 
států a předsedové vlád v září 2016 v Bratislavě, je si 
Malta rovněž vědoma toho, že může dojít ke spuštění 
postupu podle článku 50, a proto se připravuje i na 
případné zahájení jednání o vystoupení Spojeného 
království z EU. Po Nizozemsku a Slovensku skončí 
stávající trojice předsednictví v červenci 2017. Malta 
si pro své předsednictví zvolila následující priority:

�l migrace: posílení a zjednodušení společného 
evropského azylového systému;

�l jednotný trh: odstranění překážek, jako jsou 
poplatky za roaming, a vytvoření unie kapitá-
lových trhů;

�l bezpečnost: boj proti terorismu, správa vnějších 
hranic Unie, lepší řízení Eurojustu;

�l sociální začleňování: větší účast žen na trhu 
práce, boj proti genderově podmíněnému násilí;

�l sousedství Evropy: stabilizace situace v Libyi, 
mírový proces na Blízkém východě, konflikt 
v  Sýrii a  spolupráce se zeměmi východního 
sousedství;

�l námořní záležitosti: mezinárodní správa 
oceánů, iniciativa týkající se západní části 
Středomoří.

Vzhledem k významu těchto priorit požádalo malt-
ské předsednictví EHSV o vypracování průzkumných 
stanovisek k těmto tématům:

�l Námořní a přímořský cestovní ruch
�l Zlepšování dovedností osob na trhu práce
�l Vysoce kvalitní vzdělání pro všechny
�l Ostrovy v EU – od strukturálního znevýhodnění 

k inkluzivnímu území

V rámci slyšení a schůzí, které se na Maltě uskuteční, 
uspořádá Výbor na tomto ostrově dne 21. března 2017 
svůj každoroční Evropský den spotřebitelů, který 
bude letos zaměřen na téma Jednotný digitální trh – 
jaké výhody přináší spotřebitelům? (jb)� l

Nejdůležitější akce EHSV 
v souvislosti s maltským 
předsednictvím
�l 25. ledna: plenární zasedání EHSV – pre-

zentace priorit maltského předsednictví 
(Brusel)

�l 7.  února: veřejné slyšení na téma Jaká 
je budoucnost ostrovů v Evropské unii? 
(Malta)

�l 22. února: zahájení výstavy s názvem Tex-
tures of memory – Joe P Smith (Brusel)

�l 21. března: konference – Evropský den 
spotřebitelů (Malta)

�l duben: konference na téma Digitální 
Evropa a průmyslové změny (Malta)

�l 31.  května: zahájení výstavy s  názvem 
Regnum – Kris Micallef (Brusel)

�l 22. a 23. června: výroční schůze předsedů 
a generálních tajemníků HSR EU a EHSV 
(Malta)

�l 5. července: plenární zasedání EHSV – pre-
zentace výsledků maltského předsednictví 
(Brusel)

Publikace EHSV věnovaná jeho prioritám 
během maltského předsednictví je k dispozici 
zde: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204
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Solidarita s migranty 
v Evropské unii

Po staletí migranti aktivně přispívali 
k hospodářskému, sociálnímu a kultur-
nímu rozvoji evropských společností 
a  jejich rozmanitosti. Dnes, v kontextu 
stárnoucí populace, potřebujeme jejich 
dovednosti, energii a odhodlání. Některé 
studie OSN ukazují, že přínos migrantů 
pro společnost převyšuje související 
náklady.

Migrace a přijímání uprchlíků představují 
jednu z  největších výzev, jimž Evropa 
v současné době čelí.

To je důvodem, proč bylo toto téma 
zvoleno pro Cenu EHSV pro občanskou 

společnost za rok 2016. Získaly ji osobnosti a organizace občanské společnosti, které 
úspěšně zajištovaly bezpečí uprchlíků a migrantů, zlepšovaly jejich životní podmínky 
a pomáhaly jim začlenit se do společnosti.

Od začátku uprchlické krize EHSV organizoval pracovní cesty ke zjištění situace 
v 11 zemích EU a v Turecku. Tyto cesty umožnily našim členům prozkoumat skutečné 
podmínky v terénu a ve zprávě z března 2016 navrhnout řadu doporučení.

Evropská unie a její členské státy musejí především zavést spravedlivý společný azylový 
systém. Uprchlíci potřebují bezpečné a legální trasy do Evropy a musí mít možnost 
využívat dlouhodobé politiky integrace.

Organizace občanské společnosti vykonávají nedocenitelnou práci a často suplují chy-
bějící složky veřejných služeb. Od jihu Itálie po Skandinávii, od Francie po Balkán se 
zasazují o obranu lidských práv a důstojnosti migrantů. V některých zemích sociální 
partneři spojují své síly, aby přistěhovalcům pomohli začlenit se do trhu práce.

Jsem hrdý na to, že mohu světu ukázat tak působivé příklady solidarity evropských 
organizací i jednotlivců, kteří prokázali velkou míru empatie, nasazení a schopnosti 
organizovaným způsobem jednat. Mrzí mě jediná věc: že jsem nemohl tuto cenu udělit 
více organizacím, a to tím spíše, že osobně bych si byl skutečně přál, aby mezi oceněnými 
byla i italská organizace. Chtěl bych v každém případě vyjádřit poděkování celé řadě 
organizací a osobností, které po celé Evropě, někdy i v nepřátelském prostředí nebo 
uprostřed nejhlubší hospodářské krize, přispěly k tomu, aby utrpení takového množství 
lidských bytostí bylo o trochu snesitelnější.

Georges Dassis
předseda EHSV

Oslava toho nejlepšího z občanské společnosti
Protože soutěž o  Cenu EHSV pro 

občanskou společnost za rok 2016 
dospěla ke svému konci, chtěl bych se 
s našimi čtenáři podělit o několik postřehů 
souvisejících s touto velmi pozitivní kapi-
tolou svého funkčního období. 284 přihlá-
šek – to je nejvyšší počet od vzniku ceny 
před deseti lety! Najít v takové záplavě 
cenných projektů a  příkladů obrovské 
lidské solidarity konečné vítěze zname-
nalo pro hodnotící výbor i pro výběrovou 
komisi opravdovou výzvu.

Rekordní počet přihlášek a obtížné roz-
hodování jsou dalším důkazem  – je-li 
důkazů vůbec zapotřebí –, že občanská 
společnost hraje zásadní úlohu při řešení 
problému migrace, ať už jde o záchranu 
nebo přijímání uprchlíků a  migrantů, 
uspokojování jejich základních potřeb 
nebo zajišťování jejich sociální integrace. 
Našich pět vítězů každopádně pokrývá 
celé toto spektrum.

Pro EHSV bylo ocenění nejlepších příkladů 
občanské společnosti v této oblasti tím 
nejvhodnějším příspěvkem k  završení 
roku, který začal dlouhou sérií pracovních 
cest po celé Evropě, jejichž účelem bylo 
prozkoumat úlohu občanské společnosti 
při zvládání obrovského přívalu migrantů 
a  uprchlíků. Tyto naše pracovní cesty 

zdůraznily, jak zásadní je občanská spo-
lečnost při podpoře veřejných orgánů, jež 
někdy dokonce nahrazuje na místech, kde 
nejsou činné. Spolupráce je proto zásadní!

Rád bych proto v rámci oslav našich pěti 
vítězů vyjádřil uznání všem organizacím 
a jednotlivcům, kteří se do soutěže přihlá-
sili. Jejich práce, společná i individuální, 

má neocenitelný význam. Svědčí o pří-
stupu, který má velmi daleko k rasismu, 
strachu a xenofobii, jež nám často zpro-
středkovávají média. V průběhu výběru 
se skutečně ukázalo, že  jsme si vybu-
dovali repertoár osvědčených postupů 
a  praktických řešení, které by stálo za 
to sdílet a šířit, aby mohly sloužit jako 
vzory. Oddělení pro komunikaci EHSV se 
proto dohodlo na spolupráci se specia-
lizovanou sekcí Zaměstnanost, sociální 
věci, občanství (SOC) a jeho předsedou 
Pavlem Trantinou, kteří podpořili naši 
práci týkající se této ceny svou politickou 
odborností v oblasti migrace a integrace, 
aby bylo možné všechny tyto informace 
shromáždit a zveřejnit je v knižní podobě. 
Společně se zprávami ze služebních cest 
našich členů za loňský rok by tato publi-
kace měla pomáhat evropským vládám 
i  zástupcům občanské společnosti při 
řešení problémů, s nimiž se naše Evropa 
potýká.

Ještě jednou gratulujeme všem, kteří se 
soutěže zúčastnili a napomohli k jejímu 
úspěchu. Vy všichni jste vítězové!� l

Gonçalo Lobo Xavier 
místopředseda EHSV pro komunikaci

Cena EHSV pro občanskou společnost odměňuje 
nejlepší příklady solidarity s migranty
Maďarská nevládní organizace Artemisszio Foundation získala první cenu za podporování 
různorodé a multikulturní společnosti v Maďarsku

Cena EHSV pro občanskou 
společnost za rok 2016 na videu
Slavnostní předání cen můžete zhlédnout zde: europa.eu/!TD66Kt

Prezentaci pěti vítězných projektů můžete zhlédnout zde: europa.eu/!dF33py� l

Dne 15. prosince 2016 udělil Evrop-
ský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 
svou Cenu pro občanskou společnost za 
rok 2016 pěti organizacím a jednotlivcům 
z celé Evropy, kteří prokázali výjimečné 
příklady solidarity s uprchlíky a migranty. 
První cenu získala maďarská nevládní 
organizace Artemisszio Foundation 
(14  000 EUR). Německá, francouzská 
a  italská organizace SOS Mediterra-
nnee, řecký pekař Dionysis Arvanitakis, 
pobočka španělské nevládní organizace 

SOS Racismo a řecká nevládní organizace 
Iliaktida (Sluneční paprsek) pak obdrželi 
druhé ceny po 9 000 EUR.

Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay, 
koordinátorka projektu Budování mostů 
nadace Artemisszio, ve své děkovné řeči 
uvedla: „Za cenu jsme velmi vděční a jsme 
na ni hrdí. Evropa jejím prostřednictvím 
uznala práci občanské společnosti. Akce 
občanské společnosti byly při tak rozsáhlé 
migrační krizi pro záchranu životů klíčové. 

Tato cena představuje silný a pozitivní sig-
nál pro migranty a uprchlíky. Vnímáme ji 
jako pevný závazek pomoci EU vůči lidem, 
kteří hledají mír a útočiště.“

EHSV doufá, že prostřednictvím těchto 
ocenění pomůže vybraným organizacím, 
které často nemají přístup ke státním 

prostředkům nebo se na ně nemohou 
spoléhat, zajistit zdroje nezbytné k tomu, 
aby mohly i nadále provádět a rozvíjet své 
projekty. Rovněž doufá, že se je podaří 
napodobit i v jiných evropských zemích, 
a  dokonce i  mimo ně, coby příklady 
osvědčených postupů pro ostatní.� l
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EHSV zveřejnil brožuru, v níž je 
popsáno pět vítězných projektů. 
Brožura zároveň obsahuje obecné 
informace o Ceně pro občanskou 
společnost a o rozsáhlé činnosti 
EHSV v souvislosti s celoevropskou 
migrační a azylovou politikou. Bro-
žuru lze stáhnout na adrese http://
www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-04-16-734-en-n.pdf (není 
k dispozici v češtině).� l

Cena EHSV pro organizovanou 
občanskou společnost: 
všeobecné informace

Výroční ocenění občanské společnosti EHSV poprvé udělil před deseti lety, 
v roce 2006. Jeho smyslem je vyznamenat občany a organizace celé Evropy usilující 
o zlepšení životní podmínek v jejich společenstvích. Cílem je ocenit a podpořit 
projekty již dokončené nebo právě realizované, které přinesly hmatatelné výsledky 
v oblasti určené pro daný rok a zlepšit informovanost veřejnosti o tom, jaký je pří-
nos občanské společnosti k prosazování společných hodnot, na nichž je založena 
evropská identita a budování evropského projektu.

O ocenění se mohou ucházet jak všechny organizace občanské společnosti se 
sídlem v EU, tak individuální uchazeči.

V roce 2016 EHSV obdržel 284 přihlášek z 27 zemí. Porota hodnoticího výboru 
složená ze tří členů EHSV a externího rozhodčího vypracovala užší seznam fina-
listů, který pak byl předložen výběrovému orgánu složenému z rozšířeného užšího 
předsednictva EHSV a jeho generálního tajemníka.

Hodnotitelé hledali inovativní projekty, které přinesou migrantům skutečný užitek, 
zejména v následujících oblastech:

�l poskytování pomoci v naléhavých situacích;
�l poskytování sociální pomoci, ubytování a zdravotní péče;
�l nabídka praktické podpory a poradenství;
�l boj proti xenofobii, rasismu a diskriminaci;
�l boj proti zneužívání, prosazování vzájemné úcty a tolerance;
�l informování nově příchozích o jejich právech a povinnostech, poskytnutí 

prostředků, které jim zajistí samostatnost;
�l zajištění výuky a vzdělávání státních příslušníků třetích zemí a hostitelských 

společenství;
�l zdůraznění přínosu migrantů pro evropskou společnost.

Hodnoticí výbor stanovil soubor kritérií pro posuzování:

�l do jaké míry se podařilo iniciativě oslovit svou cílovou skupinu a zvýšit infor-
movanost o reálné podobě migrace?

�l jaký je dlouhodobý dopad prováděné činnosti?
�l jaký je udržitelný přínos z hlediska příznivých životních podmínek dotčených 

společenství?

Dále iniciativy měly:

�l vykazovat ducha inovace, tvořivosti a originality;
�l zapojovat do svého postupu migranty samotné;
�l nabízet příklad, který je možné následovat.

Dne 15. prosince 2016 proběhlo v Bruselu slavnostní vyhlášení výsledků, kdy bylo 
finanční ocenění ve výši 50 000 EUR rozděleno mezi vítěze a další účastníky, kteří 
je následovali na pódium.

Během předešlých ročníků bylo ocenění uděleno různým projektům a iniciativám 
zaměřeným na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu romských spole-
čenství, prosazení udržitelného životního stylu a zelených pracovních míst, podporu 
práce v síti, vzdělávání a osvětové kampaně nebo ochranu zájmů mládeže.� l

Nadace Artemisszio
((Maďarsko) je nevládní organi-
zace, která má více než dvacet let 
zkušeností a  ve velmi obtížných 
podmínkách pomáhá začleňovat 
migranty a uprchlíky do společnosti 
jak v sociální, tak v kulturní oblasti. 
Její program nazvaný Budování 
mostů pomohl mnoha uprchlíkům 
a migrantům, aby se cítili být sou-
částí maďarské společnosti, a to díky 
činnosti dobrovolných pomocníků, 
kteří se o uprchlíky starají a sezna-
mují je s  místním jazykem, zvyky 
a  kulturou. Probíhá též příprava 
migrantů na místní trh práce pro-
střednictvím odborného vzdělávání. 
Organizace se snaží rozšířit program, 
jehož může v současnosti využít cel-
kem šedesát osob najednou, aby 
vybudovala širší komunitu, která se 
stále rozrůstá– tzv. „komunitu Mira 
v Maďarsku“.

NOVÁ 
PUBLIKACE

Prezentace vítězů
Na těchto stránkách představujeme pět vítězů Ceny EHSV pro občanskou 

společnost za rok 2016 a uvádíme jejich odpovědi na naše otázky, které 
jsme jim položili po obdržení ceny

„
Tato cena představuje silný a pozitivní signál pro migranty a uprchlíky. 

Vnímáme ji jako pevný závazek pomoci EU vůči lidem, kteří hledají mír 

a útočiště.“

EHSV info: Můžete nám prosím sdě-
lit, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši 
organizaci znamená?

Artemisszio: Cena potvrzuje, že máme 
jasnou představu o problému i o možných 
řešeních. Svědčí o tom, že nejsme sami 
a  můžeme se spolehnout na  podporu 
jiných. Je také uznáním za práci, kterou 
jsme dosud prováděli. To velice oceňu-
jeme a jsme na to velmi hrdí.

Jakou radu byste dali jiným organi-
zacím, aby byly jejich aktivity a pro-
gramy úspěšné? 

Situace uprchlíků je v každé zemi a v každý 
moment odlišná. Je důležité rychle reago-
vat na krize, ale také dlouhodoběji posky-
tovat pomoc a  uchovávat si dynamiku, 
kterou nám dodává úspěch při společné 
činnosti. Domníváme se, že toho lze dosáh-
nout nejlépe tak, že co nejvíce přiblížíme 
ty, kteří poskytují pomoc, těm, kdo ji dostá-
vají, a vytvoříme prostor pro všechny, aby 
nehledě na své postavení mohli pomoci.

Jak využijete tyto konkrétní finanční 
prostředky, aby se péče o migranty 
a jejich životní podmínky zlepšily?

Od roku 2017 již nebudeme dostávat pod-
poru, kterou jsme v roce 2016 získali od 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprch-
líky na vybudování základu komunity Mira, 
protože v současnosti v Maďarsku uprch-
lická krize není, alespoň co se týče počtu 
uprchlíků. To však neznamená, že je vše 
v pořádku. Uprchlíci a žadatelé o azyl, kteří 
nyní žijí v Maďarsku, čelí stále obtížnějším 
podmínkám i nepřijetí, ani ne tak ze strany 
společnosti, jako ze strany institucí. Naším 
cílem je jim i nadále poskytovat bezpečné 
zázemí, kde mohou nalézt domov, a při-
pravit je na to, aby se stali užitečnými členy 
maďarské společnosti. Na chodu komunity 
se podílí mnoho dobrovolníků, ale naše 
náklady jsou přesto vysoké. Finanční pro-
středky ceny využijeme na pokrytí nákladů 
na provoz komunity, přičemž značná 
část těchto nákladů souvisí s průběžnou 
odbornou přípravou dobrovolných pra-
covníků a učitelů jazyka.� l
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„
Malé děti ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu si posunky říkají o chleba, poněvadž neznají slova pro 

jednotlivé potraviny. Kdo může zůstat nepohnut, když vidí malé dítě jíst hlínu?“

„
Mezi dvěma chody jídla přestávají být 

neviditelnými postavami, které se na ulici míjejí, 

a stanou se jednoduše dvěma rodinami, jejichž 

vzájemný vztah je založen na rovnocenném 

základě; díky tomu mizí hradby rasismu, xenofobie 

a nedůvěry.“

EHSV info: Můžete nám prosím sdě-
lit, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši 
organizaci znamená?

Dionysis Arvanitakis: Mám z  tohoto 
ocenění radost. Chtěl bych co nejsrdeč-
něji poděkovat těm v EHSV, kdo tímto 
způsobem projevili migrantům vážnost. 
Rád bych jim rovněž poděkoval za poctu, 
kterou mi udělením této ceny prokázali. 
Cítím určité zadostiučinění, když vidím, že 
Evropa začala tomuto problému věnovat 
pozornost – problému, který se netýká 
pouze mého ostrova, ale celého Řecka. 
Řekové procházejí těžkým hospodářským 
obdobím, a přesto těmto lidem poskytli 
střechu nad hlavou a jídlo a co nejlépe se 
o ně postarali.

Jakou radu byste dal jiným organi-
zacím, aby byly jejich aktivity a pro-
gramy úspěšné?

Aby se snažily dát co nejvíce. Myslím, že je 
důležité informovat o těchto iniciativách 
co největší počet lidí, protože čím více se 
jich zapojí, tím lepší budou výsledky a tím 
lepší bude budoucnost těch, kdo strádají.

Jak využijete tyto konkrétní finanční 
prostředky, aby se péče o migranty 
a jejich životní podmínky zlepšily?

Já a moje rodina máme pekárnu, v níž 
vyrábíme pečivo a  chleba. Chci tyto 
peníze investovat do našeho malého pod-
niku, abych mohl těmto lidem pomáhat 
ze všech sil, jak jsem činil i doposud.� l

EHSV info: Můžete nám prosím sdě-
lit, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši 
organizaci znamená?

SOS Racismo: V prvé řadě to je uznání 
pro tisíce lidí, kteří v průběhu let přeměnili 
své domovy na místo pro integraci, a pro 
dobrovolníky a  členy naší organizace, 
kteří pracovali na rozšíření této iniciativy.

Z pohledu naší instituce je ocenění výra-
zem podpory naší práce a rizika, které jsme 
na sebe vzali při hledání nových způsobů 
podpory soužití. Představuje také uznání 
pro organizace, jež iniciativu finančně 
podporují. Doufáme, že se tato podpora 
upevní a dále poroste díky zapojení nových 
finančních sponzorů.

Jakou radu byste dali jiným organi-
zacím, aby byly jejich aktivity a pro-
gramy úspěšné? 

Naší první radou je, aby se odvážily dělat 
něco jinak. Jediným rizikem je to, že to 
nedopadne tak dobře, jak bychom si 
přáli, a budeme muset začít znovu od 
píky.

Druhou radou je provádět hodnocení, zvá-
žit, co se během roku nedařilo, a v dalších 
letech to postupně zlepšovat. Integrace 
a inovace jsou procesy, které probíhají ve 
středně dlouhém období.

Zatřetí je třeba přesvědčit celý tým: 
všichni musí danému záměru věřit a musí 
jít o společný postup.

Začtvrté, procesy integrace a  boje 
proti rasismu a xenofobii vyžadují silné 
synergie mezi veřejným a  soukromým 
sektorem. Je nutné zapojit další veřejné 
organizace, má-li iniciativa patřit „všem“ 
a položit základy pro budoucí opakování.

Zapáté je třeba, aby byl výsledek vidět: 
veřejnost musí o  iniciativách vědět 
a uznávat je.

Naší šestou radou je zaměřit se přímo na 
skutečné hlavní představitele a osvětlit rea-
litu migrantů a cizinců s cílem vytvořit při-
danou sociální hodnotu tím, že tito občané 
budou zapojeni do našeho prostředí.

Jak využijete tyto konkrétní finanční 
prostředky, aby se péče o migranty 
a jejich životní podmínky zlepšily?

Věnujeme peněžní odměnu na zlepšení 
naší práce při posilování spolužití a inte-
grace jako prostředků omezujících rasis-
mus a xenofobii v našem regionu.� l

Dionysis Arvanitakis
(Řecko) je 77letý řecký pekař, jenž v době vrcholící krize pekl více než 100 kg chleba 
denně pro zoufalé uprchlíky, kteří připlouvali na ostrov Kos ležící nedaleko od tureckého 
pobřeží. Jeho velkorysost inspirovala jiné pekaře, občany, majitele hotelů a řadu dalších, 
aby se vydali v jeho šlépějích.

SOS Racismo Gipuzkoa 
Organizace (Španělsko) je pobočkou organizace SOS Racismo ze San Sebastiánu, jež byla založena v roce 1993 s cílem bojovat 
proti rasismu, nesnášenlivosti a xenofobii. Vítězný projekt Bizilagunak, neboli „Rodina odvedle“, vychází z myšlenky, jež je sice 
velmi jednoduchá, ale složitá při uvádění do praxe: španělská rodina u sebe doma přivítá rodinu migrantů ke společnému 
stolování, aby si tak mohli popovídat, měli možnost se dozvědět více o sobě navzájem a stali se díky tomu skutečnými sousedy. 
Pozitivní výsledky jsou nesmírné. Projekt se ze 60 setkání u společného jídla v roce 2012 (120 rodin) rozrostl na 260 setkání 
v roce 2015 (520 rodin) a ukázal, že se díky němu významně snížil pocit nejistoty a zvýšily pozitivní emoce, například obdiv, 
k migrantům.

©
 Shutterstock
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„
SOS MEDITERRANEE je skupina běžných občanů, kteří si řekli, že 

v situaci, kdy to nedokázali političtí představitelé, by mohli a musejí podniknout 
něco na ochranu lidských životů a důstojnosti. V uplynulých 11 měsících jsme 
vytáhli na palubu 6 600 osob. Tito lidé jsou traumatizovaní, jsou však také plni 
naděje. Aquarius se svou posádkou je jediná nezávislá loď občanské společnosti, 
která v těchto drsných zimních měsících nadále provádí záchranné operace 
na Středozemním moři. Byli bychom rádi, kdyby to nebylo zapotřebí. A byli 
bychom rovněž rádi, kdybychom v tom nebyli sami. Budeme však v této činnosti 
pokračovat jakožto občané, kteří mohou a musejí projevovat solidaritu s těmi, 
kdo v Evropě hledají záchranu a útočiště. Neustále požadujeme, aby jim byla 
umožněna bezpečná a legální cesta a aby jim byla na moři poskytována lepší 
a rozsáhlejší pomoc, než jakou jsme v současnosti schopni poskytnout my. 
Vyzýváme k tomu, neboť i my dnes doufáme, že Evropa je světadílem, na němž 
je lidskost hodnotou, která je skutečně uplatňována v praxi a o níž se jenom 
nehovoří.“

„
Pokud je malá organizace, jako jsme my, schopna tolik 

dokázat, uvědomte si, kolik by mohly dosáhnout všechny země 

společně!“

EHSV info: Můžete nám prosím sdělit, co toto 
ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

SOS MEDITERRANEE: Jsme tímto oceněním 
nesmírně poctěni. Považujeme to za uznání významu 
práce, již odvádějí týmy SOS MEDITERRANEE na naší 
lodi AQUARIUS, ale také vnitrostátní sdružení ve Fran-
cii, Itálii a Německu.

Jakou radu byste dali jiným organizacím, aby 
byly jejich aktivity a programy úspěšné? 

SOS MEDITERRANEE je celoevropská organizace, jež 
má zaměstnance a příslušníky z různých prostředí, 
kteří solidárně pomáhají lidem v nouzi. Děláme vše, 
co jakožto občané zmůžeme. I jiné organizace mohou 
svými odbornými znalostmi přispět k tomu, aby byly 
evropské hodnoty realizovány v praxi. V prvé řadě by 
vždy mělo jít o to, aby byly zachraňovány lidské životy 
a aby bylo zmírněno utrpení dotčených osob, a sou-
časně by se mělo usilovat o nalezení dlouhodobých 
humánních řešení.

Jak využijete tyto konkrétní finanční prostředky, 
aby se péče o migranty a jejich životní podmínky 
zlepšily?

Tyto peníze a finanční podporu od našich štědrých 
sponzorů využijeme k tomu, abychom jakožto jediná 
nezávislá organizace, která během těchto drsných 
zimních měsíců působí ve střední části Středo-
zemního moře, i nadále mohli provádět záchranné 
operace.� l

EHSV info: Můžete nám prosím sdělit, co toto 
ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

ILIAKTIDA: Tato cena je darem pro nás pro všechny. 
Je odměnou za veškeré úsilí, které jsme vynaložili 
a jež budeme i nadále vyvíjet. Je radostí, která nám 
dodává sílu, když se vrátíme domů unavení.

Jakou radu byste dali jiným organizacím, aby 
byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Každý jednotlivec a organizace se musí naučit pra-
covat v týmu a spolupracovat s ostatními. Musíme 
naslouchat názorům a postojům našich spolupra-
covníků a snažit se zacházet se všemi lidmi v nouzi, 
jako bychom to byli my nebo naši blízcí. Ve prospěch 
lidí musíme i riskovat. Neměli bychom migrantům 
vnucovat naše vlastní potřeby, ale pouze se snažit 
plnit jejich skutečné potřeby.

Programy by také měly být prováděny transpa-
rentně. Proto je tedy potřeba důkladná správa 
a zároveň flexibilita.

Jak využijete tyto konkrétní finanční prostředky, 
aby se péče o migranty a jejich životní podmínky 
zlepšily?

Chtěli bychom využít prostředky spojené s touto 
cenou k tomu, abychom zahájili pilotní projekt, jenž 
má za účel integrovat osoby, kterým byl udělen azyl, 
do jejich místní komunity. Hlavním cílem je pomoci 
jim najít práci. Chtěli bychom plně využít vhodný 
nástroj, který představují stávající právní předpisy 
týkající se sociální ekonomiky.

Naším cílem je pokračovat v plánech zřídit družstevní 
podnik, do nějž by byli zapojeni klíčoví pracovníci 
a partneři, migranti i místní obyvatelé, kteří si přejí 
spojit své síly.� l

ILIAKTIDA
(Řecko) je nezisková organizace se sídlem na ostrově Lesbos, která pomáhá pokrýt základní potřeby 
uprchlíků a migrantů a jejíž odborní pracovníci poskytují těmto lidem sociální, právní, jazykovou, lékař-
skou a psychologickou pomoc. Jejím hlavním záměrem a cílem je dostat uprchlíky z táborů a začlenit 
je do místních komunit. S touto koncepcí provozují místní penziony a byty, kde uprchlíci mohou začít 
nový každodenní život, chodit na nákupy, vařit si jídlo, účastnit se místních kulturních akcí, setkávat 
se s místními obyvateli a navazovat s nimi přátelské vztahy. Organizace vybízí migranty, aby přispěli 
k její činnosti a podělili se o své zkušenosti s novými migranty a místními obyvateli. Několik migrantů 
a uprchlíků dokonce nalezlo práci, integrovalo se a začalo v Řecku nový a nezávislý život.

SOS MEDITERRANEE 
je německá, francouzská a  italská nevládní 
organizace, jež ve Středomoří pomohla zachrá-
nit více než 5 400 životů díky svým pátracím 
a záchranným operacím v oblasti mezi Sicílií, 
Lampedusou a Libyí, kudy prochází migrační 
trasa, na níž se během plavby na chatrných 
a přeplněných lodích provozovaných nelítost-
nými převaděči utopily tisíce lidí. SOS MEDI-
TERRANEE funguje v partnerství s Lékaři bez 
hranic a po boku italských a unijních jednotek. 
Ke své činnosti využívá přestavěnou obchodní 
loď – Aquarius – a tým, který tvoří převážně 
dobrovolníci.

©
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„Vaše Evropa, váš názor“ 
pro rok 2017 startuje
33 škol z celé Evropy se v Bruselu zúčastní diskuse o budoucnosti Evropy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vybral 
školy, které se zúčastní letošní akce „Vaše Evropa, váš 
názor“, jež je stěžejní akcí pro mládež. Školy byly 
14. prosince 2016 vybrány losem z více než 680 žádostí 
za přítomnosti místopředsedy EHSV pro komunikaci 
pana Gonçala Lobo Xaviera a  členek komunikační 
skupiny EHSV paní Katiany Vicens Guillén (skupina 
Zaměstnanci – ES) a Indrė Vareikytė (skupina Různé 
zájmy – LT).

Do této iniciativy bude zapojeno 33 středních škol, po 
jedné z každého z 28 členských států EU a pět z kandi-
dátských zemí (Albánie, Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko).

Tématem výroční akce Výboru pod hlavičkou „Vaše 
Evropa, váš názor“, jež mladým lidem z celé Evropy 
nabízí příležitost podělit se o své myšlenky o minu-
losti, současnosti a budoucnosti EU, bude v roce 2017 
60 let Římské smlouvy. Každá škola vyšle do Bruselu 
delegaci složenou ze tří šestnáctiletých až sedmnác-
tiletých studentů a jednoho učitele, aby se ve dnech 
30. až 31. března 2017 zúčastnili plenárního zase-
dání mládeže, které proběhne bezprostředně po 
vlastním plenárním zasedání EHSV. Studenti budou 
v Bruselu spolupracovat, diskutovat a hlasovat o poli-
tických výzvách, jimž EU v těchto těžkých časech čelí, 
a navrhovat vlastní řešení.

První fáze bude spuštěna již brzy. Členové EHSV 
navštíví vybrané školy ve  svých zemích, aby stu-
dentům pomohli s přípravou na plenární zasedání 
mládeže, poskytli jim informace o fungování EHSV 
a objasnili roli Výboru v rámci EU.

EHSV jako hlas občanské společnosti se prostřednic-
tvím této iniciativy snaží docílit toho, aby při tvorbě 

politik EU byly vyslyšeny názory, zkušenosti a nápady 
mladé generace.

Kompletní seznam vybraných škol je k dispozici zde: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
-and-activities-your-europe-your-say-2017-selec-
ted-schools (ks)� l

Přístup k půdě – vážný problém 
pro evropské zemědělce

Dne 7. prosince se členové EHSV zúčastnili konfe-
rence s názvem Přístup k půdě pro zemědělce v EU, 
kterou pořádala Evropská strana zelených v prosto-
rách EHSV a Evropského parlamentu v Bruselu.

Brendan Burns, předseda specializované sekce NAT 
EHSV, uvedl příklad své země, Skotska, kde je 50 % 
půdy v rukou pouze 500 lidí žijících převážně mimo 
Skotsko, což vede k úpadku vesnic, pustnutí krajiny 
a oslabování hospodářství.

Skotsko se od roku 1999 snaží tuto situaci změnit, 
potýká se však s řadou překážek, které vyvstávají, 
například když chtějí komunity koupit půdu od vlast-
níků žijících daleko od Skotska. „Situace ve Skotsku, 
která brání udržitelnému rozvoji venkova ve velké části 
země a společnosti, by měla být pro Evropu varovným 
příkladem,“ uvedl pan Burns.

Sylvia Kay z Transnacionálního institutu (Transnatio-
nal Institute, TNI) se sídlem v Amsterodamu sleduje 
situaci v zemědělství a přístup k půdě v Evropě už 
mnoho let a na konferenci předložila několik zne-
pokojivých číselných údajů: v Evropě kontrolují 3 % 
zemědělských podniků 52 % zemědělské půdy a 11 % 
velkých zemědělských podniků (nad 100 ha) kontro-
luje 75 % evropské zemědělské půdy. V Bulharsku je 
situace ještě horší, když 83,5 % zemědělské půdy je 
v rukou pouze 2 % zemědělců. Ve Finsku vzrostl počet 
velkých zemědělských podniků více než pětinásobně 
(5,5krát) a plocha zemědělské půdy, kterou kontrolují, 
šestinásobně. V Nizozemsku se počet velkých země-
dělských podniků ztrojnásobil.

Evropa zároveň čelí masivnímu poklesu počtu malých 
zemědělských podniků (do 10 ha): z 12 milionů, které 
fungovaly mezi lety 1995 a  2013, přežilo pouze 
8 milionů, což představuje snížení o 33 %. V Estonsku 
zmizelo 62 % malých zemědělských podniků během 
pouhých 10 let, mezi lety 2003 a 2013. 

Vysoká koncentrace vlastnictví na straně dodavatelů 
i zákazníků a trend menšího počtu větších zeměděl-
ských podniků způsobují problémy v předcházející 
i navazující ekonomice a vedou k rušení mnoha pra-
covních míst a vylidňování venkovských oblastí.

EHSV pracuje na řešeních již dlouhou dobu a žádá 
jak podporu pro malé zemědělce, tak spravedlivější 
a udržitelnější evropskou společnou zemědělskou 
politiku. EHSV je rovněž obzvláště znepokojen někte-
rými důsledky volného pohybu kapitálu v rámci EU, 
jak je zakotven ve Smlouvách. Vyzval proto Evropský 
parlament a Radu, aby projednaly, zda by měla být 
zásada volného pohybu kapitálu zaručena i v oblasti 
převodů a nabývání zemědělské půdy. (sma)� l

Polská delegace v EHSV usiluje o užší 
spolupráci s klíčovými institucemi v Polsku

Polská delegace v EHSV navštívila 16. prosince, 
krátce po plenárním zasedání EHSV, některé klíčové 
instituce ve Varšavě, aby představila probíhající práce 
EHSV a projednala možné oblasti spolupráce. Zvláštní 
pozornost byla věnována stanoviskům z vlastní inicia-
tivy, která během prvního roku stávajícího funkčního 
období EHSV vypracovali polští zpravodajové.

Diskuse s  Markem Prawdou, nově jmenovaným 
vedoucím zastoupení Evropské komise v Polsku, se 
zaměřila na posílení spolupráce mezi občanskou 
společností a zastoupením Evropské komise, včetně 
pomoci poskytované zastoupením Komise při pro-
pagaci činnosti EHSV, a na hlavní problémy týkající 
se evropské integrace.

Diskuse s Jackem Safutou, vedoucím Informační kan-
celáře Evropského parlamentu v Polsku, se zaměřila 
na možné nástroje na podporu účasti občanů v příš-
tích volbách do Evropského parlamentu a rozšíření 

spolupráce mezi občanskou společností a informační 
kanceláří Evropského parlamentu.

Závěrečné setkání, které se konalo na ministerstvu 
rodiny, práce a sociální politiky, bylo příležitostí před-
stavit důležitou práci polských členů EHSV a EHSV jako 
celku státním tajemníkům Krzysztofovi Michałkiewic-
zovi a Stanisławovi Szwedovi. Během živé debaty, do 
níž se zapojili také ředitelé pěti hlavních odborů na 
ministerstvu, bylo představeno několik důležitých 
stanovisek EHSV. Zvláštní pozornost byla věnována 
stanovisku ke směrnici o vysílání pracovníků, které 
bylo přijato o dva dny dříve. Zástupci ministerstva 
odpověděli na řadu otázek a vysvětlili postoj polské 
vlády k návrhu Evropské komise. Nabídli také, že by se 
ministerstvo mohlo podílet na akcích EHSV, jako jsou 
například semináře nebo slyšení, neboť je považují 
za dobrý nástroj pro propagaci hodnot EU v polské 
společnosti. (kp)� l

EHSV a Fórum občanské společnosti EU-Rusko se zabývaly situací občanské společnosti 
a migračními politikami

Na třetím společném semináři EHSV a  Fóra 
EU-Rusko, které se uskutečnilo dne 23. listopadu 2016, 
debatovali představitelé EU a  organizací ruské 
občanské společnosti o situaci občanské společnosti 
v Rusku a v Evropě a také o migraci.

„Kontakty mezi lidmi z  řad občanské společnosti 
na obou stranách jsou nedílnou součástí hospodářských 
a sociálních vztahů mezi EU a Ruskem. Je nanejvýš důle-
žité zajistit, aby ruská občanská společnost a občanská 
společnost EU mohly svobodně spolupracovat a tím 
přispět k budování vzájemné důvěry a porozumění,“ 
uvedla paní Diljana Slavova (skupina Různé zájmy – 
BG), předsedkyně specializované sekce Vnější vztahy 
v EHSV.

Jurij Džibladze, člen řídícího výboru Fóra občanské 
společnosti EU-Rusko, uvedl: „Situace občanské spo-
lečnosti v Rusku se dále zhoršila: téměř 150 nevládních 
organizací bylo za čtyři roky, kdy je v platnosti zákon 
o  „zahraničních agentech”, zahrnuto na seznam 
„zahraničních agentů”. Mnoho z nich muselo ukončit 
činnost, jiné ve svém boji pokračují, jsou však vystaveny 
silnému politickému, právnímu a finančnímu tlaku 
a někdy také fyzickým útokům. Paradoxně se začala 
zhoršovat situace občanské společnosti i v některých 
členských státech EU, zejména v Maďarsku a Polsku. 
Je velmi důležité, aby řešení problému omezení svo-
body občanské společnosti, a to jak v Rusku, tak v EU, 
bylo i nadále jednou z hlavních priorit v rámci politik 
členských států EU a orgánů EU.“

Členové EHSV a Fóra občanské společnosti EU-Rusko 
vyjádřili hluboké znepokojení nad zhoršující se situací 
organizací a aktivistů občanské společnosti v Rusku, 
k němuž dochází od června roku 2015. 

Zdrojem hlubokého znepokojení byly pro účastníky 
rovněž právní stát a základní svobody v Rusku. Zdů-
raznili, že závazek k demokratickým postupům musí 
být prioritou programu dialogu mezi EU a Ruskem, 
bez ohledu na politické, hospodářské nebo bezpeč-
nostní zájmy. Účastníci vyzvali EU, aby ruskou občan-
skou společnost více podporovala.

Dalším předmětem debaty byly politické a společen-
ské důsledky přílivu uprchlíků a migrantů v členských 

státech EU a v Rusku, jakož i přezkum politických 
odpovědí, jejichž cílem je řešit novou realitu na úrovni 
EU a na vnitrostátní, a zejména místní úrovni. Zástupci 
poukázali na určitý vývoj v uprchlické krizi v Evropě, 
které se nepodařilo respektovat lidskou důstojnost 
a mezinárodní závazky.

V neposlední řadě se hovořilo také o socioekonomic-
kých aspektech integrace nově příchozích v Rusku 
a v EU na místní úrovni a o hlavních problémech 
a příkladech osvědčených postupů integrace. (cad)�l

Polská delegace na ministerstvu rodiny, práce 
a sociální politiky

Polská delegace na zastoupení Evropské komise 
v Polsku
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Discover how the EESC has made a difference

Video EHSV

EHSV zveřejnil nové tříminutové video, v němž představuje některé ze svých 
hlavních úspěchů, jichž dosáhl při utváření právních předpisů a politik EU tak, 
aby odrážely potřeby evropských občanů. Prosazování práv obětí, ochrana spo-
třebitelů, boj proti chudobě, podpora růstu podnikatelské činnosti a vytváření 
pracovních míst a podpora sociálního začleňování – to jsou některé z praktických 
příkladů toho, jak Výbor přispěl ke zlepšení každodenního života občanů. 

Video ukazuje uspořádání Výboru a činnost jeho 350 členů, kteří na základě svých 
praktických zkušeností radí normotvůrcům EU a dbají na to, aby evropští občané 
měli možnost vyjádřit svůj názor.

Video můžete zhlédnout zde: europa.eu/!JG39PH

VE STRUČNOSTI

Méně znamená více – skupina Zaměstnavatelé se 
staví proti nadměrnému provádění právních předpisů
skupina Zaměstnavatelé 
v EHSV

Přehnané provádění právních před-
pisů EU na vnitrostátní úrovni oslabuje 
jednotný trh, zvyšuje náklady a  brání 
rozvoji. Řada členských států využívá pro-
vádění předpisů do vnitrostátního práva 
jako možnost, jak řešit domácí politické 
problémy, což má za následek tzv. „gold-
-plating“. Tento nepříznivý trend má nega-
tivní dopad na podniky, a mělo by mu být 
v maximální míře zamezováno. Podniky 
se spoléhají na řádnou regulaci a pevný 
a  stabilní právní rámec na  vnitrostátní 
i unijní úrovni. To jsou některé ze závěrů 
konference s  názvem Provádění evrop-
ských právních předpisů  – klíčová výzva 
pro podnikatelskou činnost, která se konala 
6. prosince 2016 v Záhřebu (Chorvatsko).

Podniky pozitivně hodnotí skutečnost, 
že  zlepšování právní úpravy je pro 
Evropskou komisi prioritou. Aby bylo 
možné tohoto zlepšování plně využít, je 
při provádění směrnic EU do vnitrostát-
ních právních předpisů nutný obdobný 
přístup. Zaměstnavatelé nadále trvají 
na tom, že stabilní, předvídatelný a jed-
noduchý regulační rámec je podmínkou 
růstu. Gold-plating vedl k  nadměrné 
regulaci, způsobil rozdíly v  právních 
předpisech členských států, narušil 
harmonizaci a měl negativní dopad na 
jednotný trh.

Účastníci prvního panelu představili obecný 
náhled na zlepšování právní úpravy, REFIT 
a  postupy provádění. V  rámci  druhého 
panelu byly prezentovány konkrétní pří-
klady chybného přijetí právních předpisů 
a zbytečně zatěžujících pravidel EU týkají-
cích se konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství. Konferenci společně uspořá-
dala skupina Zaměstnavatelé EHSV a Chor-
vatská komora řemeslné výroby, v jejíchž 
prostorách se akce konala, a s organizací 
pomáhalo Sdružení chorvatských zaměst-
navatelů a Obchodní komora Chorvatska. 
(lj)� l

Třetí světová válka je válkou 
sociální

skupina Zaměstnanci v EHSV

Skupina Zaměstnanci uspořádala kul-
turní akci, na níž byla představena kniha 
autora Bernarda Thibaulta, bývalého 
generálního tajemníka Všeobecné konfe-
derace práce (CGT) Francie a člena správní 
rady Mezinárodní organizace práce 
(MOP). Kniha má název „Třetí světová 
válka je válkou sociální“. Pan Thibault 
knihu osobně prezentoval.

„Třetí světová válka je válkou sociální“ 
je záměrně provokativní název knihy 
Bernarda Thibaulta, kterou vydalo nakla-
datelství Éditions de l’Atelier. Jako člen 
správní rady Mezinárodní organizace 
práce a bývalý generální tajemník CGT 
kritizuje ideologii snižování nákladů za 
každou cenu, na niž doplácejí zaměst-
nanci, kteří se stávají obětí hospodář-
ské soutěže. Autor konkrétně navrhuje 
posílit úlohu MOP z hlediska jejího his-
torického poslání, jímž je „podporovat 

sociální spravedlnost jako příspěvek ke 
světovému míru“. Na rozdíl od obecně 
panujícího přesvědčení nespočívá řešení 
tohoto negativního jevu v nacionalistic-
kém uzavření vůči světu, ale v prosazování 
rovnosti prostřednictvím přijetí ochran-
ných norem v různých zemích, co se týče 
důstojných mezd i pracovních podmínek.

Po prezentaci následovala diskuse, kte-
rou moderovala předsedkyně skupiny 
Zaměstnanci Gabriele Bischoff. V rámci 
diskuse vystoupili různí představitelé 
odborů, konkrétně Luca Visentini, 
generální tajemník Evropské konfederace 
odborových svazů, Susanna Camusso, 
generální tajemnice Všeobecné italské 
konfederace práce – CGIL, Ignacio Toxo, 
generální tajemník Dělnických komisí – 
CCOO (Španělsko), Plamen Dimitrov 
(skupina Zaměstnanci – BG), předseda 
Konfederace nezávislých odborových 
svazů Bulharska  – CITUB, a  Rudy De 
Leeuw, předseda Všeobecné federace 
práce Belgie – FGTB. (mg)� l

Předseda skupiny Různé zájmy Luca Jahier zahájil 
Fórum občanské společnosti ve střední a východní 
Evropě
skupina Různé zájmy

Dne 25. listopadu 2016 proběhlo v Buku-
rešti 2.  fórum občanské společnosti ve 
střední a východní Evropě, na něž bylo 
pozváno přes padesát řečníků z dvanácti 
evropských zemí, aby se podělili o své zku-
šenosti a poznatky ohledně demokracie. 
Účelem bylo prodiskutovat nejzávažnější 
výzvy a budoucí trendy a posoudit, jak by 
mohla občanská společnost za současné 
situace převzít větší odpovědnost a zau-
jmout významnější úlohu.

Na fóru byla stvrzena a ustálena tradice 
společného postupu a spolupráce orga-
nizací občanské společnosti ve střední 
a  východní Evropě a  byly na něm for-
mulovány nové myšlenky a  vytyčeny 
některé společné cíle občanské společ-
nosti v EU a v Evropském hospodářském 
prostoru týkající se prosazování jejích 
zájmů. V úvodní části byly prezentovány 
tři pohledy na stav demokracie v Evropě – 
svůj postoj přednesli paní Violeta Alexan-
dru, rumunská ministryně pro veřejné 

konzultace a občanský dialog, pan Yves 
Leterme, generální tajemník organizace 
International IDEA, a  pan Luca Jahier, 
předseda skupiny EHSV Různé zájmy. 
K hlavním tématům diskuse patřila úloha 
politických činitelů a občanské společnosti 
v Evropě, která se potýká s rostoucí poli-
tickou a sociální nestabilitou v kontextu 

nízkého hospodářského růstu a přetrvá-
vajících úsporných opatření. Tuto situaci 
ještě zhoršuje probíhající konflikt na Blíz-
kém východě, příliv migrantů a uprchlíků 
do Evropy a  geopolitické výzvy. Cílem 
fóra v roce 2016 bylo podpořit zachování 
demokracie a ochránit základní hodnoty, 
o něž se opírá evropský růst. (cl)� l
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