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V roce, kdy si připomínáme 60. výročí podepsání Římské smlouvy, se v italském hlavním 
městě účastním konference, již organizuje EHSV právě na téma budoucnosti Evropy.

Když slyším názor některých lidí, že nejsou velké důvody k oslavám, táži se, zda je taková 
úvaha správná.

Smysl vytvoření sjednocené Evropy se dnes více než jindy promítá do hospodářských, sociálních 
a politických rozhodnutí členských států i některých zemí, jež nejsou členy Unie.

Někteří lidé se domnívají, že Evropa ještě nikdy nebyla tak rozdělená a že občané jsou zcela 
odtrženi od evropského projektu. Je tomu skutečně tak?

Je možné, že několik desetiletí míru – i když v nich proběhlo pár kratších válek – nestačí, aby 
Evropané důvěřovali scénáři, který se vzhledem k rozdílům mezi zeměmi zdál nemyslitelný? 
Nejsou snad hospodářský růst a podstatné zlepšení životních podmínek obyvatel – přestože 
je zřejmé, že některé společenské skupiny, zejména mladí a starší lidé, dosti strádají – dosta-
tečnými důvody k tomu, abychom ocenili dosažený pokrok?

A neměl by být impozantní rozvoj znalostí, jehož bylo dosaženo „za cenu“ volného pohybu 
osob a zboží, něčím, na co můžeme být pyšní a co usnadňuje náš společenský, kulturní, hos-
podářský a politický život?

Věřím, že na všechny tyto otázky nemůžeme odpovědět jinak než kladně.

V současnosti se ozývá mnoho hlasů, které berou vinu na sebe a otevřeně hovoří o individuální 
odpovědnosti státníků za nevíru občanů v Evropu či chcete-li v „Brusel“.

Je totiž snadnější svalovat vinu za všechno špatné v lidských životech na Brusel a na druhé 
straně oceňovat schopnost vlád připisovat si vítězství dosažená v jednáních. „Bruselský svět“ 
je často odpovědný za všechno zlo a viní se z veškerých tragédií.

Domnívám se, že tento postoj je hluboce nespravedlivý vůči tvůrcům projektu zajišťujícího 
Evropě mír a prosperitu. V jádru tohoto společného projektu, který tito muži a tyto ženy doslova 
vynalezli, bylo vždy zlepšení života lidí a situace v jednotlivých zemích.

Těm, kteří evropský projekt – třebaže někdy oprávněně – kritizují, navrhuji, aby si zkusili provést 
následující zásadní úkol: aby analyzovali náklady vyplývající z neexistence společného evrop-
ského postupu. Ano, musíme zůstat realističtí: i přes odchod tak důležitého partnera, jakým je 
Spojené království, si musíme umět představit, jaké by byly důsledky konce tohoto úžasného 
projektu pro evropské občany. Mám dojem, že kritici „Evropy“ nad tímto ještě neuvažovali.

Nemůžeme samozřejmě prostě konstatovat, že nemáme jiné východisko. Z mého pohledu 
bychom měli spíše pokračovat v hledání řešení, které bude i přes rozsáhlé „růstové potíže“ 
nejlépe naplňovat přání tisíců občanů – mladých, starších, podnikatelů, odborářů, zaměstnanců, 
občanů vyznávajících různé ideologie a různou víru, jednoduše nás všech, kteří tu žijeme.

V březnu uvítáme v EHSV mladé lidi z celé Evropy, aby s námi oslavili 60. výročí podepsání 
Římské smlouvy. Jejich úkolem bude zamyslet se nad budoucností Evropy. Iniciativa „Vaše 
Evropa, váš názor“ bude pro EHSV výjimečnou příležitostí k získání nových, svěžích nápadů 
od těch, kdo představují budoucnost Evropy a pro něž všichni pracujeme.

Evropa bude vždy taková, jakou ji budou chtít její obyvatelé. Dnes se jim nabízí řada možností, 
z nichž si musí vybrat. Doufejme, že zvolí tu, jež povede k míru a prosperitě pro všechny. 
Vyslechněme si tedy mladé Evropany. Také oni chtějí mír a prosperitu.

Tu, které si i přes všechny problémy užíváme již 60 let!

Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV
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Komplexní politika pro řízení transformace 
v automobilovém průmyslu

Přechod k elektromobilitě a rozvoj pro-
pojených automobilů a autonomního 
řízení bude vyžadovat komplexní 
průmyslovou politiku propojenou 
s vyváženou politikou v oblasti změny 
klimatu, životního prostředí a energe-
tiky. To je hlavním poselstvím zprávy 
EHSV nazvané „Automobilový prů-
mysl na hranici nového paradig-
matu?“, která vyzývá skupinu GEAR 
2030, aby vypracovala ambiciózní 
dlouhodobý politický plán.

„Automobilový průmysl se nachází 
v bodě zvratu. Výzev, jež před ním stojí, 
je mnoho, mimo jiné jde o budoucnost 

spalovacího motoru, dodavatelský řetě-
zec, či dokonce o to, kdo – a zda vůbec 
někdo – bude vozidla řídit. Prakticky vše, 
co po desetiletí v automobilovém prů-
myslu platilo a bylo univerzální, je nyní 
zpochybňováno,“ tvrdí autoři zprávy 
pan Georgi Stoev (skupina Zaměstna-
vatelé – BG) a paní Monika Sitarová 
Hrušecká (delegátka CCMI – SK).

Nevyhnutelné strukturální změny 
mohou narušit veškeré prvky stávajícího 
hodnotového řetězce a vést k novým 
obchodním modelům. „Chceme zdů-
raznit, jak ohromným výzvám auto-
mobilový průmysl čelí, ale také to, 

jak nesmírný má potenciál pro hos-
podářský růst a nová pracovní místa, 
vytvoříme-li ten pravý politický rámec. 
Politický přístup, jenž je zaměřen na 
budoucnost, a celoevropská koordi-
nace a spolupráce mohou zásadním 
způsobem přispět k tomu, aby se toto 
odvětví rychle přizpůsobilo měnícím se 
podmínkám,“ uvedl pan Stoev.

Zpráva analyzuje čtyři zásadní výzvy, 
jež v současnosti ovlivňují automobi-
lový průmysl: elektrifikaci a dekarbo-
nizaci dopravy, digitalizaci výrobního 
procesu, autonomní řízení a propojené 
automobily. (sma)� l

Pouze silná ekonomika Evropě 
umožní přestát bouři

Pouze silná ekonomika pomůže Evropě 
lépe se vyrovnat s politickými a spole-
čenskými výzvami, před kterými stojí, 
a  proto je zásadní podpořit hospo-
dářský růst. To bylo jedním z hlavních 
poselství stanovisek EHSV přijatých 
v únoru. EHSV je přesvědčen, že Junc-
kerův plán není dostačující, a požaduje 
více soukromých a veřejných investic.

Zpravodaj Javier Doz Orrit (skupina 
Zaměstnanci – ES) a spoluzpravodaj 

Petr Zahradník (skupina  Zaměst-
navatelé – CZ) ve stanovisku na téma 
„Hospodářská politika eurozóny“ 
zdůraznili, že  EU by pro stimulaci 
investic a růstu měla provádět vyvá-
ženou kombinaci měnových, fiskálních 
a strukturálních nástrojů. Stanovisko 
podporuje původní návrh Komise 
na stanovení pozitivní souhrnné ori-
entace fiskální politiky v  eurozóně 
a vyzývá k vytvoření evropského sys-
tému pojištění vkladů, společného 

mechanismu jištění pro Jednotný fond 
pro řešení krizí v bankovní unii a spo-
lečného rozpočtu zvláště pro eurozónu.

Ve svém stanovisku „Roční analýza 
růstu na rok 2017“ EHSV rovněž volá 
po flexibilitě při správě EU a doporu-
čuje využívání individuálních řešení. 
Zpravodaj Etele Baráth (skupina 
Různé zájmy  – HU) je přesvědčen, 
že EU musí k růstu uplatňovat přístup 
„přesahující HDP“, což by vyžadovalo 
analýzu orientovanou na  výsledky 
za využití ukazatelů pro cíle v oblasti 
sociální a environmentální a v oblasti 
udržitelnosti, v kombinaci s podporou 
sociálního pokroku.

Výbor se domnívá, že  je zapotřebí 
jasného a srozumitelného dlouhodo-
bého přehledu politických a strategic-
kých pozic za zohlednění deseti priorit 
předsedy Junckera a cílů EU pro rok 
2030. (mm)� l

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
„Vaše Evropa, váš názor“ a 60 let od 
podepsání Římské smlouvy

©
 Shutterstock

©
 Shutterstock

ISSN 1830-5083

Evropský hospodářský a sociální výbor
Most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností
Březen 2017 | CS

EHSV info

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years


Podle EHSV EU potřebuje rozsáhlé 
investice do systémů vzdělávání 
a odborné přípravy

EHSV přijal na svém únorovém plenárním zase-
dání průzkumné stanovisko Vysoce kvalitní 
vzdělávání pro všechny, které bylo vypra-
cováno na žádost maltského předsednictví EU. 
EHSV vítá zaměření předsednictví na toto téma, 
nicméně konstatuje, že pokud budou členské státy 
pokračovat v úsporných opatřeních zavedených 
v návaznosti na krizi, nebudou schopny realizovat 
investice potřebné k tomu, aby bylo vysoce kvalitní 
veřejné vzdělávání skutečně dostupné všem. Musí 
se jednat o naprostou prioritu v zájmu boje proti 
chudobě, která se v Evropě rychle šíří. Poslední 
studie a zprávy totiž ukazují na úzkou vazbu mezi 
nedostatečným vzděláním a nízkými příjmy.

EHSV stanovil řadu prioritních oblastí činnosti, 
mezi něž patří:
�l zlepšení podpory pro vzdělávání dětí v raném 

věku a celoživotní učení;

�l zajištění takového vzdělávání, které bude 
reagovat na výzvy globalizace a digitalizace 
a na změny ve světě práce;

�l vytváření možností odborné přípravy pro 
mladé lidi, kteří předčasně ukončili školní 
docházku, pracovníky s  nízkou kvalifikací 
a pracovníky z řad migrantů;

�l uznávání neformálního a  informálního 
vzdělávání;

�l zlepšení investic do odborné přípravy učitelů;
�l zajištění lepších pracovních a mzdových pod-

mínek učitelů;
�l zlepšení veřejných investic do vzdělávání 

a odborné přípravy;
�l investice do vzdělávací infrastruktury 

a nástrojů, jako jsou informační a komuni-
kační technologie;

�l lepší využívání evropských fondů v zájmu 
podpory kvalitního vzdělávání a  odborné 
přípravy, výzkumu a inovací;

�l posílení možností celounijní mobility pro 
studenty, akademické pracovníky, učitele, 
školitele a výzkumné pracovníky.

EHSV rovněž zaujal postoj k  Nové agendě 
dovedností Evropské komise. 70 milionů dneš-
ních Evropanů postrádá adekvátní dovednosti 
v oblasti čtení a psaní a má nedostatečnou mate-
matickou gramotnost. Více než 20 % jich prak-
ticky neumí pracovat s počítačem. Naproti tomu 
více než 30 % vysoce kvalifikovaných mladých lidí 
vykonává práci, která neodpovídá jejich nadání 
ani ambicím, a 40 % evropských zaměstnavatelů 
nemůže najít pracovníky s odpovídajícími doved-
nostmi, jež by umožňovaly růst a inovace. K řešení 
nedostatku dovedností a nesouladu nabízených 
a požadovaných dovedností navrhla Komise nový 
soubor opatření. EHSV je nicméně toho názoru, 
že nová agenda představuje spíše krok správným 
směrem než přelomovou změnu. Jsou potřebná 
inovativnější řešení, jaká byla již zavedena 
v některých evropských zemích a mohla by být 
přenesena i do dalších. Mělo by být vzato v potaz 
i související sociální hledisko a hledisko rovnosti 
žen a mužů, mělo by být uznáváno neformální 
a informální učení a měla by být podporována 
podnikavost.

EHSV navrhuje začlenit agendu do podpůrného 
makroekonomického rámce, v němž investice 
do lidských dovedností a schopností nebudou 
vnímány jako náklad, ale jako výdaj, který postu-
pem času zajistí pozitivní přínosy. Kromě toho 
by příspěvky členských států na pokrytí výdajů 
na vzdělávání a odbornou přípravu neměly být 
započítávány do rámce používaného k výpočtu 
jejich rozpočtového schodku. (dm)� l

EHSV požaduje zapojení zdravotně 
postižených osob do humanitárních opatření 
zaměřených na migrační krizi
Práva osob se zdravotním postižením musí 
být začleněna do všech politik a programů EU 
zaměřených na migranty a uprchlíky, jak stanoví 
článek 11 Úmluvy Organizace spojených národů 
o  právech osob se zdravotním postižením 
(UNCRPD), která v EU vstoupila v platnost v roce 
2011. EHSV vyzývá rovněž k lepšímu zapojení 
zdravotně postižených osob do plánování, pro-
vádění a monitorování humanitárních opatření.

To jsou jedny z hlavních závěrů veřejného sly-
šení na téma Situace uprchlíků a migrantů se 
zdravotním postižením, které 14. února 2017 
uspořádala stálá studijní skupina EHSV Práva 
osob se zdravotním postižením. Cílem této akce 
bylo upozornit na situaci uprchlíků a migrantů 
se zdravotním postižením a zvýšit povědomí 
organizací, které s uprchlíky pracují, o právech 
a specifických potřebách zdravotně postižených 
osob.

První část slyšení byla zaměřena na Řecko v návaz-
nosti na návštěvu na ostrově Lesbos a v Aténách, 
kterou EHSV vykonal v říjnu 2016. Druhá část byla 
věnována tomu, co může EU a občanská společ-
nost učinit pro zvládnutí uprchlické krize, zejména 
co se týče zranitelných uprchlíků a migrantů.

„Musíme se ze všech sil snažit přijímat uprch-
líky, především ty se zdravotním postižením. 
Představa, že nás připraví o práci, je jednoduše 
mylná,“ prohlásil ve svém zahajovacím proslovu 
Georges Dassis, předseda EHSV. „Členské 
státy mají právní a morální povinnost přijí-
mat uprchlíky a postupovat při tom solidárně 
a humánně.“

„Je nutné vypracovat společný rámec pro přijí-
mání osob se zdravotním postižením a zavést 
opatření a programy pro jejich začlenění do 
společnosti,“ doplnil Ioannis Vardakastanis 
(skupina Různé zájmy – EL), člen EHSV a před-
seda Evropského fóra zdravotně postižených.

Nejpohnutější svědectví bezpochyby podal 
Ibrahim Al Hussein, syrský uprchlík, který při-
šel o nohu, když se během bombardování snažil 
zachránit kamaráda. Poté uprchl do Řecka, kde 
se z něj stal paraolympijský atlet. „Připadal jsem 
si jako zraněný pták, který se pokouší odlétnout, 
ale nemůže mávat křídly. V Řecku jsem se pak 
znovu narodil díky solidaritě řeckých lidí.“ (va)
� l

Místní obyvatelé jsou hlavním činitelem 
rozvoje venkova
Vize a vedení jsou nejdůležitějšími podmínkami pro 
rozvoj venkova. Jeho úspěch zajistí cílené a snadno 
řiditelné programy veřejné podpory. To je nejdůle-
žitější poznatek z veřejného slyšení EHSV „Vesnice 
a malá města jako katalyzátory rozvoje ven-
kova“, které proběhlo v Bruselu 14. února. Hlavní 
závěry slyšení se promítnou do textu stanoviska 
EHSV z vlastní iniciativy na toto téma.

Oživení venkovských oblastí je velký projekt, 
k jehož uskutečnění musí Evropa vynaložit kolek-
tivní úsilí. „Krajina venkova patří všem občanům, 
takže je třeba, aby se na jeho rozvoji podíleli 
všichni. Chceme společně s lidmi v praxi navrh-
nout správné koncepce a zvednout úroveň ves-
nic a malých měst,“ uvedl Tom Jones (skupina 
Různé zájmy – UK), zpravodaj stanoviska. Piro-
ska Kállay (skupina Zaměstnanci – HU), před-
sedkyně studijní skupiny, dodala: „Vesnice tvoří 
centra společenských vztahů, kde obyvatelé 
získávají sociální dovednosti a kde se projevuje 
sociální soudržnost.“

Nejedná se o snadné úkoly. Situace venkovských 
oblastí se v posledních 30–40 letech zhoršovala, 
což vedlo ke snížení úrovně základní infrastruk-
tury, nedostatku pracovních příležitostí, nedo-
statečně rozvinutým systémům veřejné dopravy, 
stárnutí obyvatelstva a dalším obtížím. Inovace 
však mohou vést k řešení téměř každého pro-
blému. Na veřejném slyšení se představily příklady 
osvědčených postupů ze dvou venkovských obcí: 
Tre‘r Ddol (Wales, Spojené království) a Kozard 
(Maďarsko). Organizace ECOVAST uvedla pozitivní 
příklady z Chorvatska a Rakousko prezentovalo 
svůj úspěšný přístup, který spočívá v uzavírání 
partnerství s vesnicemi. (sma)� l

Utváření Evropy – jak činnost EHSV utváří náš každodenní život

Byla zveřejněna nová šestiminu-
tová videonahrávka, která ilustruje, 
jak EHSV plní prostřednictvím svých 
členů jedinečnou funkci a umožňuje 
aktivní zapojení občanské společnosti 
do tvorby politik a právních předpisů 
EU. Výbor přijal na základě odborných 
znalostí čerpaných z praxe tisíce sta-
novisek, která pomáhají zlepšit život 
běžných občanů v EU.

Tato stanoviska formovala Evropu tím, 
že podporovala zaměstnanost a osvědčené postupy v oblastech, jako je životní prostředí, energetická 
politika, letectví a sociální ekonomika. Stavěla se za zásady demokracie, svobody a lidských práv 
na celém světě a také za rovná práva pro všechny občany EU, zejména ty nejzranitelnější.

Jako příklady z praxe, které svědčí o tom, jak činnost EHSV ovlivnila náš každodenní život, uveďme pro-
blematiku podniků sociální ekonomiky, chudoby a leteckého průmyslu EU. Předsedové tří skupin EHSV 
diskutují o tom, jak byly na úrovni EU prosazovány zájmy, které jejich členové zastupují. (mm)� l

NOVÉ VIDEO
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EU musí převzít 
iniciativu 
a provázat 
obchod se 
zemědělskými 
produkty s cíli 
udržitelného 
rozvoje
O b c h o d  s e 
zemědělskými 
produkty ještě 
nikdy nebyl tak 
důležitý ani tak 
kontroverzní. 
D í k y   n e d á v -
nému hlasování 
E v r o p s k é h o 
p a r l a m e n t u 
p r o  d o h o d u 
CETA je znovu 
středem zájmu 
a  celosvětová 
pozornost je rovněž upřena na příští Konferenci 
ministrů WTO, která se uskuteční v průběhu tohoto 
roku. Opět se očekává, že tato problematika bude 
převažovat, a EU zde musí hrát klíčovou úlohu.

Obchod se zemědělskými produkty má však 
také zásadní význam pro plnění většiny cílů udr-
žitelného rozvoje. EU má všechny předpoklady 
k tomu, aby mohla tento proces vést, jelikož je 
největším vývozcem i dovozcem zemědělských 
produktů a její zájem o obchod a udržitelný rozvoj 
je nesporný. Zároveň je důvěryhodná jako subjekt, 
který může sloužit coby účinný most mezi rozvi-
nutými a rozvojovými zeměmi.

„Je načase, aby EU převzala vedoucí úlohu a před-
ložila tento program na celosvětové úrovni,“ 
prohlásil Jonathan Peel (skupina Zaměstnava-
telé – UK), zpravodaj stanoviska EHSV „Zeměděl-
ství v obchodních jednáních“, které bylo přijato 
dne 22. února. „EU by měla vycházet z několika 
nedávných reforem SZP. Na předchozích zasedá-
ních Konference ministrů WTO již prokázala, že 
je schopna novátorsky a vyváženě uvažovat, což 
bylo zásadní v situaci, kdy pouze menšina doufala 
v pozitivní výsledek. Opět očekáváme, že EU bude 
o krok napřed před našimi obchodními partnery.“

EHSV ve svém stanovisku předkládá doporučení 
pro mnohostranný pokrok a vyzývá Komisi, aby 
uskutečnila posouzení dopadu možných účinků 
cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody 
a nedávných obchodních dohod EU na obchod 
se zemědělskými produkty. (sma)� l
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Problematika migrace vyžaduje spravedlivé rozdělení odpovědnosti
Na 3. fóru pro migraci, které spolupořádají Komise 
a EHSV, se sešlo přes 200 expertů z organizací 
občanské společnosti z 28 zemí EU. Tito zástupci 
vyzvali členské státy, aby respektovaly svou spo-
lečnou dohodu týkající se přesídlování migrantů 
a aby změnily způsob, jakým je migrace prezen-
tována, s cílem vyvrátit strach a obavy šířené pra-
vicovými populisty.

Fórum zahájili evropský komisař Dimitris Avra-
mopoulos a předseda EHSV Georges Dassis, 
který prohlásil: „Máme nejenom morální, ale na 
základě Ženevské úmluvy i právní povinnost při-
jímat uprchlíky.“ V proslovech byla zdůrazněna 
nutnost zintenzivnit snahy o integraci a město 
Mechelen bylo označeno za příklad úspěšné poli-
tiky v oblasti začleňování migrantů.

Účastníci vyzvali také k tomu, aby byly vytvořeny 
bezpečné a legální možnosti, jak usnadnit slučo-
vání rodin. Člen EHSV José Antonio Moreno 
Díaz (skupina Zaměstnanci – ES) pohovořil o pro-
blému segmentace politiky v oblasti zaměstna-
nosti a vyzval k zaujetí jednotného evropského 
přístupu, co se týče usnadňování přístupu mig-
rantů na trh práce a ke vzdělávání a odborné 
přípravě.

Syrský uprchlík Muhannad Bitar byl požádán, 
aby povyprávěl o své cestě do Evropy. Jeho příběh 
je plný násilí, strachu a ztrát a pan Bitar ho shrnul 
slovy: „Na své pouti jsem Evropu poznal z té nej-
lepší i z té nejhorší stránky.“ (sma)� l

EHSV slaví šedesát let Evropy, ale zaměřuje 
se na budoucnost
Dne 13. března 2017 uspořádal EHSV v Římě kon-
ferenci na vysoké úrovni při příležitosti 60. výročí 
uzavření evropských zakládajících smluv. Kon-
ference nazvaná Šedesát let Evropského spole-
čenství – pojďme utvářet budoucnost! proběhla 
v italské poslanecké sněmovně. Ve svém úvodním 
příspěvku shrnul Georges Dassis hlavní úspěchy 
Evropy i současné nesnáze a připomněl: „Šedesáté 
výročí by mělo být příležitostí k novému začátku, 
kdy Evropa bude daleko jednotnější, bude hájit 
princip solidarity a  skutečně dbát na dobré 
životní podmínky evropských občanů. Budouc-
nost musí být v rukou sil sociálního pokroku, 
podniků, pracovníků a  všech, kdo chtějí žít 
v míru a důstojnosti. Doufám, že se EHSV bude 
podílet na utváření budoucnosti Evropské unie 
a plnit tak svou úlohu při uskutečňování této 
vize Evropy.“

Proběhla tři pracovní setkání, která se věnovala 
následujícím tématům:

�l sociální Evropa jako nástroj k  řešení 
nerovností;

�l dokončení hospodářské a měnové unie pro 
silnější Evropu;

�l integrační politiky a přistěhovalectví.

Po ukončení jednání pan Dassis jménem EHSV 
vyslovil zvláštní uznání doktorovi Pietru Bar-
tolovi, který zodpovídá za zdravotnické služby 
na Lampeduse. Jeho známý a oceněný film Fuo-
cammare představuje velký příklad lidskosti, 
jehož výrazem je poskytování pomoci uprchlíkům 
a migrantům, kteří se vydávají na nebezpečnou 
plavbu přes centrální Středomoří.

V nadcházejících měsících se závěry konference 
zúročí při práci EHSV na bílé knize o budoucnosti 
EU. Další informace naleznete na stránkách http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-ac-
tivities-60-years. (dm)� l

Členové EHSV v rámci akce YEYS navštívili 
studenty škol

V únoru a březnu navštívili členové Evropského 
hospodářského a sociálního výboru školy ve svých 
zemích, aby je připravili na akci „Vaše Evropa, váš 
názor“ (YEYS). Jedná se o shromáždění mladých 
Evropanů, zástupců 33 škol z členských států EU 
a kandidátských zemí, kteří budou diskutovat 
o budoucnosti Evropy. Akce se uskuteční ve dnech 
30. a 31. března 2017 v sídle EHSV v Bruselu.

Členové před tímto březnovým setkáním praco-
vali se studenty a jedním učitelem na přípravě 
odpovědí na některé z klíčových otázek týkajících 
se současné Evropy, jako jsou:
�l přínosy, úspěchy a nezdary Evropské unie;
�l výzvy a příležitosti pro Evropskou unii;

�l budoucnost Evropy z pohledu mladých Evro-
panů a možnosti, jak by ji zlepšili.

Členové EHSV připravili studenty na to, jak bude 
diskuse v Bruselu probíhat, a podali jim základní 
informace o činnosti EHSV a o tom, jak tato insti-
tuce zastupuje názory občanské společnosti z celé 
Evropy.

Studenti budou mít ve dnech 30. a 31. března 
2017 možnost předložit svá doporučení ohledně 
budoucnosti Evropy členům EHSV. Na závěr této 
dvoudenní akce pak budou všichni studenti hla-
sovat pro tři návrhy, jež jsou podle nich pro změnu 
budoucnosti Evropy nejúčinnější. (ks)� l

Nové hospodářské 
modely a sociální 
inovace: příležitost 
pro lepší Evropu
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 
zahájil spolupráci s Globálním fórem pro novou 
ekonomiku a sociální inovace (NESI) a s Globál-
ním centrem pro společné blaho, aby obohatil 
evropskou diskusi o informace od společenství, 
která se přímo podílejí na  ekonomice sdílení, 
oběhovém hospodářství a funkční ekonomice. 
Tito partneři uspořádali dne 16. února v Bruselu 
setkání zástupců veřejného a soukromého sek-
toru na akci nazvané Nové hospodářské modely 
a sociální inovace: příležitost pro lepší Evropu.

Podle společnosti ABI Research vzroste počet 
zařízení připojených k internetu z 10 000 milionů 
v roce 2015 na 30 000 milionů v roce 2020. Digi-
tální revoluce mění náš styl života, způsob naku-
pování a  dokonce i  to, jak pracujeme, a  15  % 
samostatně výdělečně činných osob v zemích 
EU-15 a USA má příjmy z výdělečné činnosti pro-
střednictvím digitálních platforem P2P. Prozatím 
je Evropa i nadále v čele boje proti změně klimatu 
díky městům, jako jsou Paříž a Madrid, která přijala 
zásadní opatření ke snížení emisí CO2, a také díky 
zemím, které se zavázaly omezit svůj environmen-
tální dopad a dopad svých hlavních průmyslových 
odvětví na minimum. Je možné propojit tyto dvě 
tendence – digitální revoluci a boj proti změně kli-
matu? Může Evropa využít jejich společný poten-
ciál a vytěžit z něj co největší prospěch?

EHSV jako mluvčí evropské občanské společnosti 
uznal potenciál nových hospodářských modelů 
i dosud neznámé sociální a právní výzvy, které 
představují. Na akci v Bruselu byly analyzovány 
dopady těchto změn v rámci pragmatického 
přístupu díky tomu, že na ni byly pozvány malé 
a  střední podniky a  další zúčastněné strany, 
aby se podělily o své zkušenosti a osvědčené 
postupy.

Hlavní výsledek této konference bude podkladem 
pro jednání v rámci globálního fóra NESI, která se 
uskuteční na navazující akci ve španělské Malaze 
ve dnech 19.–22. dubna za účelem společného 
vypracování pokynů pro vlády a podniky a pří-
pravy nového modelu založeného na hodnotách 
a zachování dobrých životních podmínek občanů. 
(dm)� l

Platforma občanské společnosti EU-Gruzie: 
výzva k větší svobodě sdělovacích 
prostředků a k rovným pracovním 
příležitostem
Gruzie má nejlepší výsledky v oblasti svobody 
sdělovacích prostředků ze zemí Východního part-
nerství. Je však třeba vyvinout další úsilí s cílem 
zvýšit kvalitu, objektivitu a etiku novinářské práce, 
jakož i zajistit nezávislost sdělovacích prostředků 
a zdroje financování.

To bylo jedním z hlavních poselství, která vzešla 
z druhé schůze Platformy občanské společ-
nosti EU-Gruzie, která se konala dne 16. února 
v EHSV. Platforma rovněž doporučila, aby gru-
zínská vláda začlenila do vládních akčních plánů 
otázku rovnosti žen a  mužů a  sjednotila úsilí 
o zajištění plnohodnotného provádění pracov-
ního práva a mezinárodních pracovních norem.

Zástupci platformy posoudili současný stav pro-
vádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií. 

Vyzvali gruzínské veřejné instituce, aby zvýšily 
svoji vnitřní spolupráci a spolupráci s členskými 
státy EU s cílem podpořit Gruzii v rozvíjení komu-
nikačních kapacit svých úředníků.

Gruzínský první náměstek státního ministra 
Archil Karaulashvili uvítal pokrok, jehož bylo 
v Gruzii v uplynulém roce dosaženo, ale pozname-
nal, že vláda nemá „nárok na odpočinek, neboť 
korupce nespí“.

„Gruzie byla a stále je vynikajícím partnerem 
pro spolupráci a  doufáme, že  lidé budou 
schopni pociťovat hmatatelné výhody dohody 
o přidružení co nejdříve,“ uvedl Dirk Schübel 
z ESVČ. EU by v tomto měsíci měla zrušit vízovou 
povinnost pro občany Gruzie s biometrickými 
pasy. (mm)� l
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Nový internetový portál CESlink

Portál CESlink je internetová komunita 
hospodářských a sociálních rad (HSR) 
v EU a v EHSV.

Portál spravuje EHSV a jedná se o jed-
notné kontaktní místo poskytující 
informace o iniciativách a akcích, které 
organizuje EHSV a národní hospodářské 
a sociální rady. Dává k dispozici infor-
mace o  hospodářských a  sociálních 

radách a o  jejich internetových strán-
kách a obsahuje také adresář předsedů 
a generálních tajemníků těchto rad. Uži-
vatelé mohou vyhledávat dokumenty 
vydané HSR ve speciální databázi, která 
umožňuje přístup ke stanoviskům, zprá-
vám, usnesením, studiím, dohodám, 
informačním bulletinům a dalším rele-
vantním dokumentům, které tyto rady 
zveřejnily.

Portál je v angličtině a ve francouzštině 
a nyní je zde také uveden společný twi-
tterový účet a RSS kanály, díky nimž 
jsou neustále k  dispozici nejnovější 
informace. (kf)

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/
en; http://www.eesc.europa.eu/ces-
link/fr� l

VÝSTAVA EHSV VĚNOVANÁ AUTISMU

Dne 3. dubna 2017 pořádá specializo-
vaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, 
občanství (SOC) u příležitosti Světového 
dne zvýšení povědomí o autismu, jenž 
připadá na 2. dubna, diskusi o autismu. 
V  souvislosti s  touto diskusí pořádá 
EHSV výstavu fotografií o  autismu. 
Děje se tak ve spolupráci s organizací 
Autism Europe, jejímž hlavním cílem 
je zlepšit práva osob postižených auti-
smem a pomoci jim zlepšit kvalitu jejich 
života. Výstava představuje fotografie 
tří fotografů pocházejících ze Spoje-
ného království (Graham Miller), Polska 
(Michał Awin) a Lucemburska (Andre 
Weisgerber), jakož i fotografie mladých 
autistických umělců ze Skotska.

Výstava bude probíhat do 21. dubna 2017 
ve foyer v 6. patře budovy JDE. (jp)� l

Promítání filmu v EHSV: CESTA DO HISTORIE – 
Antická Nemea a nemejské hry
„... a tam, na konci tunelu, tolik oče-
kávaný okamžik: cesta vedoucí 
do historie. Každý svým vlastním 
osobitým způsobem vstupuje do 
toku dějin. Ztratí vnímání věku, 
národnosti,  rasy a  barvy pleti 

a uchvátí ho okamžik, který má sílu 
věčnosti.“

Nemea, kde podle mýtu Héraklés přemohl 
nemejského lva, bývala dějištěm slavných 
nemejských her, které si svou proslulostí 
nezadaly s hrami v Olympii. Film vypráví 
příběh opuštěného archeologického 
naleziště, zapomenutých antických her 
a archeologa Stephena Millera. Dr. Miller 
nás uvádí do fascinujícího centra antické 
atletiky a mytologie, kde se lidé z celého 
světa sešli k rekonstrukci nemejských her. 
Sledujme jejich jedinečný zážitek, vstup 
do starověké historie.

Film bude uveden v  Atriu 6 dne 
29. března 2017. Po jeho promítnutí 
bude následovat diskuse s paní Joan-
nou Tachmintzis, jež se podílela na jeho 
produkci. (jp)� l

VE STRUČNOSTIStrategie pro mezinárodní kulturní 
vztahy
skupina EHSV Různé zájmy

EHSV v současnosti pracuje na stano-
visku k  tématu Směrem ke strate-
gii EU pro mezinárodní kulturní 
vztahy, jehož zpravodajem je před-
seda skupiny Různé zájmy Luca Jahier.

V rámci přípravných prací k  tomuto 
stanovisku bylo 1. března uspořádáno 
slyšení, na němž byly prezentovány 
postoje občanské společnosti, mno-
hostranných organizací a  dalších 
subjektů působících v oblasti kultury. 
Slyšení zahájili pan Jahier a poslanci 
Evropského parlamentu Silvia Costa 
a Elmar Brok, kteří jsou spoluzpravodaji 
zprávy Evropského parlamentu z vlast-
ního podnětu na totéž téma.

EHSV ve svém návrhu stanoviska 
vyzývá „k uskutečnění dalšího kroku – 
od dokumentu ‚směrem ke strategii 
EU‘ k přijetí a následnému provedení 
jasné strategie a  akčního plánu“. 

Akční plán by měl reagovat na čtyři 
strukturální potřeby:
�l zajistit jasnou správu na úrovni EU;
�l usilovat o  koordinaci činností 

a poskytnout doplňkovou podporu 
na úrovni členských států;

�l vyjasnit finanční aspekty;
�l podporovat sítě vzájemně pro-

vázaných kulturních činitelů 
zastupujících prosperující kulturní 
občanskou společnost.

EHSV požaduje, aby byla kultura 
uznána jako čtvrtý pilíř udržitelného 
rozvoje, na stejné úrovni jako ekono-
mický, sociální a environmentální pilíř, 
aby tak bylo umožněno plné uznání 
významu kultury pro udržitelnost.

EHSV je potěšen tím, že byla kultura 
označena za jeden z  nezbytných 
předpokladů pro mír a stabilitu, a má 
tedy klíčový význam při naplňování 
hlavního cíle Evropské unie, tj. „pod-
porovat mír, své hodnoty a blahobyt 

svých obyvatel“. EHSV tudíž ve svém 
návrhu stanoviska EU vyzývá, aby se na 
základě vlastních zkušeností v Evropě 
ujala vedoucí úlohy při uskutečňování, 
ochraně a prosazování míru na celém 
světě.

Slyšení se zúčastnili také zástupci Rady 
Evropy, styčného úřadu organizace 
UNESCO v  Bruselu, EUNIC (sítě kul-
turních institutů zemí Evropské unie), 
Výboru regionů, výboru pro kulturu 
Svazu měst a místních orgánů (Agenda 
21 pro kulturu), nadace Interarts, orga-
nizace Culture Action Europe a Fondu 
Roberta Cimetty. (cl)� l

Vysvětlit reálné výhody CETA – 
důležitý úkol pro podniky
skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Přijetí CETA při hlasování v  Evrop-
ském parlamentu otevírá novou 
kapitolu užších vztahů mezi Kanadou 
a EU. Vzhledem k nutnosti ratifikovat 
dohodu ve  všech členských státech 
EU je před námi ještě trnitá cesta. 
CETA je progresivní dohodou pro 
růst podporující začlenění a  přináší 
podstatné výhody malým a středním 
podnikům. Podniky by měly sehrát 
významnou úlohu při jejím prosazo-
vání a  při poskytování konkrétních 
příkladů jejích výhod. To je jen malá 
ukázka názorů, jež zazněly během 
diskuse s kanadským velvyslancem při 
EU Danielem Costellem, která proběhla 

na schůzi skupiny Zaměstnavatelé dne 
22. ledna 2017.

Jak pan velvyslanec Costello uvedl, 
CETA má strategický význam, neboť 
nám umožňuje utvářet budoucnost 
globalizovaného obchodu, a  ne jen 

sledovat trendy, které nastolili jiní. 
Konstatoval, že prozatímní uplatňo-
vání dohody by mělo začít na jaře. To 
by mělo umožnit, aby se o jejích výho-
dách přesvědčili i skeptici. Ze společné 
studie vyplývá, že po plném vstupu 
dohody v  platnost by mohlo dojít 
k 23% nárůstu vzájemného obchodu.

Členové skupiny Zaměstnavatelé 
v diskusi vznesli řadu otázek týkajících 
se CETA i volného obchodu obecně. 
Jacek Krawczyk, předseda skupiny 
Zaměstnavatelé a  monitorovacího 
výboru Transatlantické vztahy EHSV, 
navrhl uspořádat k problematice CETA 
společný kulatý stůl pro podniky. „Je 
na místě uvést, že v globálním kon-
textu získala CETA téměř symbolický 
význam coby příležitost ke zlepšení 
vnímání mezinárodního obchodu 
jako takového,“ poznamenal. (jl)� l

Mezinárodní den žen 2017
Gabriele BISCHOFF, předsedkyně 
skupiny Zaměstnanci

„Stejné odměny za práci pro muže 
a ženy jsou základní zásadou Evrop-
ské unie, která byla zakotvena v Řím-
ské smlouvě z roku 1957. Když slavíme 
60.  výročí Římské smlouvy, musíme 
také oslavit pokrok, kterého bylo dosa-
ženo v otázkách rovnosti žen a mužů: 
právo na mateřskou dovolenou a rovné 
zacházení, pokud jde o přístup k práci, 
k odborné přípravě, o profesní postup 
a pracovní podmínky. Nyní máme více 
žen na trhu práce a v rozhodovacích 
pozicích než kdykoli předtím. Nicméně 
krize ukázala, že tento pokrok nesmíme 
nikdy brát za samozřejmost. Úsporná 

opatření v souvislosti s krizí narušila 
rovnost žen a mužů a práva žen. Často 
jsou nejvíce zasaženy nejchudší a nej-
více zranitelné ženy. Matky samoživi-
telky patří mezi ty, kterým hrozí největší 
riziko chudoby a sociálního vyloučení. 
Rovnost žen a  mužů neplatí pouze 

v hospodářsky příznivém období, nýbrž 
je pravděpodobně ještě více důležitá 
v dobách, kdy je společnost pod tla-
kem. Rozdíly v odměňování žen a mužů 
jsou i nadále významné 60 let poté, co 
byla zásada stejné odměny za stejnou 
práci zakotvena ve Smlouvě. Úplné pře-
konání těchto rozdílů musí zůstat jed-
nou z priorit. Evropa může prosperovat 
pouze v případě, že uznává a podpo-
ruje talent všech. Evropští pracovníci 
potřebují zvýšit mzdy a musíme obno-
vit naše úsilí o zajištění toho, aby ženy 
získaly spravedlivý díl.“

Více informací o iniciativách skupiny 
Zaměstnanci k  Mezinárodnímu dni 
žen 2017 naleznete zde: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-
2-news.41724� l
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