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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
toto je můj poslední úvodník jakožto místopředsedy EHSV pro komunikaci.
Byly to dva a půl roku plné výzev, radosti, odpovědnosti a velkých obav.
Není mým úkolem hodnotit tento mandát v oblasti komunikace našeho Výboru.
Dovolím si však obrátit se na Vás na všechny se slovy poděkování.
Beru práci v EHSV velmi vážně. Být členem této poradní instituce Evropské unie je
reálnou příležitostí, jak kladně ovlivnit evropský proces a budování Evropy.
Dnes, po 60 letech, má úloha EHSV smysl. Dnes, po 60 letech, je Evropa na cestě k
míru a růstu a organizace občanské společnosti se musí i nadále aktivně podílet na
tomto jedinečném projektu.
Cítím, že jako člen EHSV mám – stejně jako ostatní členové – větší odpovědnost.
Odpovědnost zástupce mé konfederace podniků (CIP – Confederação Empresarial de
Portugal), která mě vyslala do naší poradní instituce EU, považuji za čest a vykonávám
ji s velkou hrdostí. Musím však také poukázat na svoji osobní odpovědnost jakožto
evropského občana, která mě každý den pohání ve snaze být lepším pracovníkem,
lepším členem, lepším občanem a lepším člověkem. Tato odpovědnost je nepochybně
jasnější od doby, co se podílím na práci EHSV, a ještě se zvýšila v posledních dvou a půl
letech, kdy jsem stál v čele komunikační činnosti našeho Výboru.
V této funkci jsem položil silný důraz na tvorbu lepších podmínek pro členy, aby mohli
informovat o své práci v EHSV a velebit ji a přijmout odpovědnost vyplývající z pozice zástupců občanské společnosti všech
členských států.
Jak jsem již zmínil, výzev a radosti bylo mnoho. Bylo to však také období velkých obav. Evropa byla v posledních letech značně
zpochybňována. S každými volbami rostlo znepokojení a s ním i rozpaky v souvislosti s některými výsledky.
Namísto rozpaků však musíme naslouchat vyslaným signálům. Pokud se v Evropě objevují extremistická hnutí, nesmíme se
vyhýbat debatě. A pokud živě věříme v evropský projekt, musíme věřit také v to, že úplně všechno, co děláme, může mít dopad
na naši vizi budoucnosti Evropy.
Proto znovu zdůrazňuji to, že se kromě informování o EHSV jakožto o instituci musíme rovněž snažit informovat o jeho práci
jakožto o pilíři, na němž stojí budování Evropy. Tuto práci vykonávají členové za pomoci všech zaměstnanců, které bych tímto
rád pozdravil a poděkoval jim za neuvěřitelnou podporu, již členům v tomto funkčním období poskytli. Členové, jako jsem já,
musí přijmout svoji roli budovatelů Evropy. Máme tuto odpovědnost.
Doufám, že se jí nevzdáme kvůli nedostatku komunikačních nástrojů.
Děkuji všem za úžasné funkční období. Budu i nadále s ochotou přijímat odpovědnost a přispívat k Evropě, která se vyznačuje
mírem, růstem a odpovědností a kterou posiluje úloha EHSV a organizované občanské společnosti. Neztrácejme čas!
Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV odpovědný za komunikaci
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plenární zasedání EHSV

Stručně
Jednotná v rozmanitosti – mladá budoucnost evropské kultury
Motto Evropské unie se objevuje v názvu 9. ročníku akce Vaše Evropa, váš názor,
který proběhne ve dnech 15. a 16. března. Tato akce EHSV zaměřená na mladé
lidi bude věnována Evropskému roku kulturního dědictví.
EHSV pozval 99 žáků ve věku 16 až 18 let, aby přijeli do Bruselu a sdělili EU svá doporučení
ohledně evropského kulturního dědictví. Úkolem účastníků z 28 členských států a 5
kandidátských zemí bude navrhnout opatření, jež by umožnila lépe chránit a propagovat
evropské kulturní dědictví, s nímž je přímým způsobem spojeno 300 000 a nepřímo 7,8 milionů pracovních míst.
V rámci přípravy na cestu do Bruselu navštívil tyto mladé lidi a jejich třídy jeden z členů EHSV, aby jim podal informace o EU, EHSV a o
této akci. Program v Bruselu zahájí svým vystoupením předseda EHSV Georges Dassis a následně se slova ujmou generální tajemnice
organizace Europa Nostra Sneška Quaedvlieg-Mihailović a mladá belgicko-řecká herečka Daphne Patakia. Žáci pak budou diskutovat o
svých nápadech a vypracují 10 doporučení, z nichž nakonec stejným postupem, jakým hlasují členové Výboru, vyberou tři nejlepší.
Akci bude moderovat místopředseda EHSV Gonçalo Lobo Xavier.
Letošní ročník akce Vaše Evropa, váš názor poskytne účastníkům jedinečnou příležitost setkat se s jinými mladými lidmi a současně
se něco dozvědět o EU a o úloze EHSV. (dv)

Budoucnost evropské demokracie je bezprostředně spjata s mírovým vývojem a
federálním charakterem Evropy
O budoucnosti demokracie v Evropě se diskutovalo na dvoudenní celoevropské konferenci,
kterou ve dnech 1. a 2. března uspořádal v prostorách muzea Akropole v Aténách předseda
EHSV Georges Dassis. V sále, který byl zaplněn aktivně angažovanými účastníky
zastupujícími orgány EU, řeckou vládu, organizace občanské společnosti a vysoké školy, se
Georges Dassis jednoznačně vyslovil pro federální a mírovou Evropu, která hájí princip
solidarity a dbá na blaho svých občanů.
„Proti populismu, který se v evropských zemích nebezpečně šíří, nelze bojovat
slovy. Evropská unie musí poskytnout konkrétní odpovědi na požadavky občanů týkající se
bezpečnosti, práce pro ně samé a budoucnosti pro jejich děti,“ prohlásil předseda EHSV
Georges Dassis. „Přejeme si takovou Unii, která bude s to zaručit všem rovné příležitosti.
Chceme-li se vypořádat s populismem a zamezit frustraci, již pociťují nejzranitelnější skupiny
obyvatel v našich zemích, musíme se teď přednostně zaměřit na sociální aspekty, samozřejmě aniž bychom tím destabilizovali
hospodářství EU.“
Georges Dassis vyzval k zavedení volené funkce evropského ministra financí, který bude nést politickou odpovědnost .
Zmínil se o blížících se volbách do Evropského parlamentu a podpořil sestavení nadnárodních kandidátních listin, což by mohlo zajistit,
že budou zohledněny názory občanů, neboť – jak zdůraznil – „v opačném případě budou v těchto volbách rozhodovat vnitrostátní, a
nikoli evropské otázky“.
Během akce, která tuto konferenci doprovázela, obdržel Georges Dassis od Hospodářské a sociální rady Řecka ocenění za své
odhodlání a úsilí prosazovat v Evropě sociální dialog. (ks)

Právní předpisy EU by měly zahrnovat více opatření k zajištění práv žen se
zdravotním postižením
Ženy se zdravotním postižením by měly být schopny rozhodovat o otázkách, které se jich
týkají, a měly by být spravedlivě zastoupeny ve veřejných institucích, konstatovaly
organizace zdravotně postižených na konferenci „Ženy se zdravotním postižením v EU:
aktuální stav a cesta kupředu“, která se uskutečnila v Evropském hospodářském a sociálním
výboru.
Většina řečníků se shodla na tom, že ženy se zdravotním postižením jsou více
znevýhodněny než muži se zdravotním postižením, a navzdory dosaženému pokroku jsou i
nadále v EU vystaveny dvojí diskriminaci. Bylo zdůrazněno, že situací žen se zdravotním
postižením se politiky konkrétně nezabývají. Řečníci zdůraznili, že je třeba prosazovat právní
předpisy na úrovni EU, jež by konkrétně chránily práva žen se zdravotním postižením. Bylo
uvedeno, že zvláštní pozornost je třeba věnovat násilí páchanému na ženách se zdravotním
postižením, neboť je pravděpodobnější, že se stanou oběťmi domácího násilí. Konference se zúčastnili zástupci různých organizací
zdravotně postižených, jakož i zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu. (mb/ia)

Novinky z EHSV
Úloha Turecka v uprchlické krizi je zásadní, avšak existuje prostor pro zlepšení
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal na plenárním zasedání v únoru
stanovisko, v němž uznal úsilí Turecka při přijímání více než tří miliónů uprchlíků, zdůraznil
však, že je nutné uprchlíkům zaručit nediskriminující ochranu, kterou vyžaduje mezinárodní
právo.
EHSV kritizuje skutečnost, že uprchlíci v Turecku se setkávají se „závažnými překážkami,
nedostatky a problémy, pokud jde o přístup k práci a základním službám, jako je
zdravotnictví a sociální zabezpečení, vzdělávání a obecněji integrace do společnosti“.
Rovněž výkon členských států EU, pokud jde o znovuusídlení a relokaci uprchlíků, je i nadále
zklamáním, zdůraznil zpravodaj Dimitris Dimitriadis, a dodal, že EHSV důrazně odsuzuje
xenofobní postoj některých členských států k uprchlické krizi.
Zpravodaj uvedl, že EHSV vyzývá ke zřízení mechanizmu, jehož prostřednictvím by bylo možné monitorovat, zda obě strany dodržují
prohlášení EU a Turecka o uprchlících, kterého bylo dosaženo v roce 2016 s cílem omezit nelegální migraci.
EHSV rovněž vyjádřil obavy týkající se situace lidských práv v Turecku, jakož i překážek, s nimiž se stále častěji setkávají turecké
organizace občanské společnosti, a to vzhledem k významnému příspěvku těchto organizací k humanitární situaci uprchlíků.
„Přijímat velký počet migrantů je pro zemi velkou výzvou, což však neznamená, že není zodpovědná za to, že budou přijímáni
důstojným způsobem,“ shodli se v rámci debaty o stanovisku členové EHSV. (ll)

EHSV byl pozván k účasti na projektu Emmanuela Macrona týkajícím se konzultací
s evropskými občany
EHSV hraje zásadní úlohu v konzultacích s občany, které navrhl francouzský
prezident, neboť každodenní působení EHSV umožňuje občanské společnosti
vyjádřit na nejvyšší úrovni svůj názor na utváření Evropy a je v zásadě v souladu s
myšlenkou, z níž tyto konzultace vycházejí. To prohlásila francouzská ministryně
pro evropské záležitosti, paní Nathalie Loiseau, dne 15. února během svého
projevu na plenárním zasedání EHSV v Bruselu.
Ministryně nastínila projekt francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který spočívá v
zahájení řady veřejných konzultací v členských státech a jehož cílem je obnovit Evropu na
základě očekávání a návrhů, ale také kritických připomínek a obav vyjádřených evropskými
občany při těchto konzultacích.

„Cílem je dát Evropanům novou příležitost se vyjádřit, abychom... mohli určit ty oblasti, v nichž je přítomnost Evropy příliš nevýrazná,
oblasti, kde by občané chtěli, aby Evropa jednala jinak, a také ty, u nichž mohou mít občané dokonce pocit, že se Evropa příliš
vměšuje,“ uvedla ministryně.
Pořádáním tradičních diskusí, internetových konzultací a demokratických participativních akcí má být osloven velmi rozsáhlý okruh
osob.
Předseda EHSV, pan Georges Dassis, tuto iniciativu uvítal a připomněl dvě řady rozsáhlých konzultací vycházejících z téže filozofie,
které EHSV pořádal v členských státech EU v posledních dvou letech – jedna se týkala situace migrantů a druhá bílé knihy o
budoucnosti Evropy.
Francouzská ministryně oznámila, že účast na konzultacích již potvrdilo 24 členských států EU a že konzultace budou probíhat od
dubna do října 2018. Jejich závěry budou podkladem pro rozbor ze strany hlav států a předsedů vlád, kteří budou na zasedání
Evropské rady v prosinci 2018 projednávat doporučení. (dm)

Poučení z úsporných opatření poukazují na naprostou nutnost změny politiky
Při řízení budoucích krizí by se mělo usilovat o dosažení lepší rovnováhy mezi
fiskálními a sociálními cíli, aby se předešlo negativním dopadům na hospodářskou
kapacitu, trhy práce a systémy sociální ochrany dotčených zemí. Orgány EU by
měly místo restriktivních úsporných opatření provádět politiky zaměřené na
hospodářskou spolupráci, růst a solidaritu, žádá EHSV ve svém stanovisku
z vlastní iniciativy nazvaném Poučení, jak se vyhnout přísným politikám
úsporných opatření v EU.
„Za navrhování a zavádění ozdravných programů by měly odpovídat výhradně orgány
Evropské unie, a to i v případě, že budou vytvořena partnerství s neunijními institucemi,“
uvedl zpravodaj José Leirião (Různé zájmy, PT). „Je to nanejvýš důležité, protože musejí být
v souladu s našimi společnými hodnotami a cíli a vyhnout se nedostatkům
a nesrovnalostem, které se v minulosti objevily.“
Na základě zkušeností s poslední krizí by měly orgány EU zajistit, že sociální partneři a zástupci občanské společnosti budou do
navrhování, pravidelného monitorování a hodnocení těchto programů zapojeni na stejné úrovni jako ostatní orgány.
Výbor vítá cíle Komise reformovat euro tím, že bude upuštěno od politik úsporných opatření a prohloubí se HMU, protože se domnívá,
že díky reformované a dokončené HMU bude EU odolnější vůči asymetrickým otřesům a napomůže to předcházet budoucím krizím.
EHSV nicméně Komisi žádá, aby navrhla doplňkové programy hospodářského a sociálního oživení zemí, které byly/jsou vystaveny
úsporným opatřením, a domnívá se, že Komise by měla navrhnout opatření, jež by na úrovni EU řešila zvyšování chudoby a zachovala
sociální ochranu. (jk)

EHSV předkládá návrhy na to, jak zajistit kybernetickou bezpečnost
EU by měla posílit mandát Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
jako agentury EU pro kybernetickou bezpečnost, vytvořit rámec pro certifikaci na
evropské úrovni a soustředit se na vzdělávání a ochranu uživatelů internetu.
Ve stanovisku přijatém na únorovém plenárním zasedání, které vypracovali Alberto
Mazzola a Antonio Longo, EHSV v široké míře podporuje balíček týkající se kybernetické
bezpečnosti, který předložila Evropská komise.
Podle zvláštního průzkumu Eurobarometr o postoji evropských občanů ke kybernetické
bezpečnosti se 73 % uživatelů internetu obává, že jejich on-line osobní údaje nejsou
bezpečně uchovávány provozovateli webových stránek, a 65 % se domnívá, že tyto údaje
nejsou bezpečně uchovávány orgány veřejné správy. Většina dotázaných se obává, že se
může stát obětí různých forem počítačové kriminality a zejména škodlivého softwaru na svém zařízení (69 %), zneužití totožnosti
(69 %) a podvodů s bankovními kartami nebo internetovým bankovnictvím (66 %).
Výbor navrhuje řadu praktických opatření za účelem posílení evropského rámce pro kybernetickou bezpečnost.
Posílení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací jako agentury EU pro kybernetickou bezpečnost
EHSV souhlasí s Komisí, že by Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací měla mít stálý mandát. EHSV se však
rovněž domnívá, že tato agentura by měla mít k dispozici vyšší finanční prostředky a měla by svou činnost soustředit na podporu
elektronické veřejné správy a digitální identity osob a organizací.
Evropská certifikace kybernetické bezpečnosti
Výbor je přesvědčen, že by měl být vytvořen rámec EU pro certifikaci kybernetické bezpečnosti , který by na jednotlivé sektory
kladl různé požadavky. Systémy certifikace by pomohly zvýšit bezpečnost v souladu se současnými potřebami a zjištěnými hrozbami a
měly by vycházet ze společně stanovených evropských norem pro kybernetickou bezpečnost a IKT na mezinárodní úrovni.
Lidský faktor: vzdělávání a ochrana
EHSV se domnívá, že návrh Komise by se měl soustředit na zlepšení kybernetických dovedností jednotlivců a podniků, a
doporučuje tři směry činnosti: programy celoživotního učení a odborné přípravy, osvětové kampaně a vytvoření vzdělávacího
programu pro střední školy a odborníky s certifikací EU. (mp)

Na fotografii: zpravodaj EHSV Alberto Mazzola a spoluzpravodaj EHSV Antonio Longo, kteří připravili stanovisko Akt o kybernetické
bezpečnosti.

Reforma ESFS je důležitý krok směrem k dokončení unie kapitálových trhů
EHSV podporuje rychlé vytvoření unie kapitálových trhů a souhlasí s návrhy Komise zaměřenými na reformu orgánů
Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS) prostřednictvím rozšíření jejich pravomocí a zlepšení jejich
řízení a financování.
„Navržené reformy jsou důležitý krok k větší integraci a sbližování,“ řekl Daniel Mareels (Zaměstnavatelé, BE), zpravodaj stanoviska
Evropský systém dohledu nad finančním trhem – přezkum. „Přinášejí nové základy pro dokončení unie kapitálových trhů a zajišťují
dobrou regulaci, odolnost a stabilitu finančních trhů.“
Výbor má za to, že dobře fungující unie kapitálových trhů s integrovaným dohledem přispěje ke zvýšení počtu přeshraničních tržních

transakcí a že soukromé přeshraniční sdílení rizik zvýší odolnost členských států vůči
asymetrickým otřesům a přispěje k hospodářskému oživení v eurozóně.
EHSV se domnívá, že reformy ESFS musí přispět k ustavení jediného orgánu dohledu nad
evropskými kapitálovými trhy, ale že další kroky k integraci vyžadují dialog a konzultace se
všemi významnými zainteresovanými stranami.
Pokud jde o stanovení pravomocí vnitrostátních a evropských orgánů dohledu, vyzývá
k uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, je-li to možné, a k zajištění jasnosti
a právní jistoty. Kromě toho je třeba vyřešit nedostatky v dohledu, které brání uskutečnění
unie kapitálových trhů.
V očekávání věcí budoucích se EHSV domnívá, že systém dohledu by měl odrážet nový vývoj, nové technologie (jako jsou finanční
technologie) a udržitelnější financování. Výbor závěrem žádá, aby byla zajištěna transparentnost jakýchkoli změn v rozdělení nákladů
a vhodná kontrola celkových zdrojů. (jk)

EHSV požaduje rozsáhlejší veřejné investice na podporu hospodářského růstu v
EU
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) poukázal ve svém nedávno
vydaném stanovisku k roční analýze růstu na rok 2018, kterou předložila Komise,
na strategický význam evropského semestru, vyslovil se však rovněž pro jeho
rozšíření tak, aby bylo zajištěno, že makroekonomické politiky EU budou
udržitelné nejenom z hospodářského a sociálního hlediska, ale také z hlediska
environmentálního.
Výbor ocenil, že byly do roční analýzy růstu na rok 2018 zařazeny sociální ukazatele
(srovnávací přehled sociálních ukazatelů), jelikož tím byl posílen sociální rozměr evropského
semestru.
„EHSV je pro to, aby byl v rámci semestru podporován evropský pilíř sociálních práv s cílem
učinit z něj nástroj pro zlepšení životních a pracovních podmínek evropských občanů. Chtěli bychom, aby byly cíle tohoto pilíře
zohledňovány v přijímaných opatřeních a rozhodnutích,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Dimitris Dimitriadis.
Výbor uvedl, že je odhodlán se na evropském semestru i nadále podílet, upozornil však také na to, že je nutné posílit zapojení
občanské společnosti a podněcovat veřejné investice.
V rámci veřejných investic je třeba posílit sociální investice do opatření zaměřených na podporu vzdělávání a odborné přípravy a na
zlepšení veřejných služeb, infrastruktury v oblasti péče a sociální soudržnosti v celé EU s cílem podpořit rozvoj lidského kapitálu a
zajistit kvalifikovanou pracovní sílu a výrazný sociální rozměr.
Mimoto EHSV zdůraznil potřebu nesystémového přístupu ke strukturálním reformám, které by měly být prováděny jen tehdy, je-li to
nutné. (ll)

Fotografie: Dimitris Dimitriadis, zpravodaj EHSV

EU musí podniknout kroky v souvislosti s odvětvím zdravotnických technologií
Na svém plenárním zasedání dne 14. února vyzval Evropský hospodářský a
sociální výbor (EHSV) k tomu, aby se evropské orgány ujaly optimalizace
evropského odvětví zdravotnických technologií, neboť jeho výkonnost je v
současnosti omezována nadměrnou roztříštěností a rostoucími konkurenčními
tlaky.
Ve svém stanovisku Průmyslové změny ve zdravotnictví upozornil EHSV na to, že konkurenti
Evropy jsou již za dveřmi. V rámci obchodních jednání je tudíž nutné zabezpečit moderní
evropskou produkci v poskytování všeobecné zdravotní péče.
„Je na EU, aby racionalizovala fungování odvětví zdravotnických technologií, sjednotila
iniciativy v jednotlivých zemích a regionech a zajistila, aby toto odvětví bylo s to obstát na
světovém trhu. Vlády evropských zemí, pojišťovny, regulační orgány, zástupci pacientů a zdravotnických pracovníků a představitelé
tohoto odvětví musí spojit síly, aby vypracovali společnou strategii,“ uvedl zpravodaj Joost van Iersel.
„Mimořádný význam má také lidský faktor,“ dodal spolupravodaj Enrico Gibellieri. „Přechod k novému odvětví zdravotnictví a
pečovatelství vyžaduje otevřenost a nové formy profesionality, jakož i úpravu činností souvisejících s těmito oblastmi. Měl by být
posílen evropský sociální dialog ohledně zdravotnických a sociálních služeb, přičemž je třeba se zaměřit na programy v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy a na kvalitu pracovních podmínek.
Odvětví zdravotnických technologií se sice čile rozvíjí a je stále ještě na špičkové úrovni, je však nutné neprodleně překonat výzvy,
jimž toto odvětví v současnosti čelí (včetně nekalých obchodních praktik a značné roztříštěnosti), aby se mohlo rychle přizpůsobovat
soustavně se měnícímu prostředí. (sma)

Opatření v oblasti klimatu: je třeba vyslat silný signál nestátním subjektům
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) navrhuje ve svém stanovisku Zintenzivnění opatření nestátních subjektů
v oblasti klimatu evropský dialog, jehož hlavním cílem by bylo zatraktivnit zapojení do změny klimatu pro různé
zúčastněné strany tak, aby se pro ně změna klimatu stala novou běžnou činností.

„Disponujeme již celou řadou malých projektů v oblasti energií, dopravy, zemědělství, lesnictví apod. Tyto projekty je třeba zviditelnit
a více je podpořit, ať už prostřednictvím lepší správy nebo snadnějšího přístupu k finančním
prostředkům. Je důležité, aby byl směrem k malým podnikům a občanské společnosti vyslán
silný a pozitivní signál,“ uvedl zpravodaj Mindaugas Maciulevičius.
Podle výsledků průzkumu, který EHSV provedl u nestátních subjektů, patří k nejnaléhavějším
otázkám následující:
příznivé politické/legislativní prostředí;
přístup k veřejným finančním prostředkům a daňové pobídky;
výměna znalostí a osvědčených postupů / příkladů hodných následování, budování
kapacit;
lepší spolupráce mezi jednotlivými subjekty ve veřejné a soukromé sféře.
„Navzdory silné globální vůdčí roli chybí EU vnitřní rámec, který by vytvářel příznivé prostředí pro nestátní opatření v oblasti klimatu,“
doplnil spoluzpravodaj Josep Puxeu Rocamora. „Naší úlohou je Komisi připomínat její odpovědnost“.
Evropský dialog by měl být odpovědí na potřeby nestátních subjektů, měl by upřednostňovat strategické propojení stávajících
programů, iniciativ a institucí, a poskytovat přehled opatření v oblasti klimatu. Prvním krokem k evropskému dialogu by měla být akce
v roce 2018, která propojí sítě zúčastněných stran a zástupce orgánů EU a členských států. (sma)

Návrh týkající se volného pohybu neosobních údajů v EU, který předložila Komise,
postrádá podle EHSV ambice
Návrh Evropské komise přichází pozdě, postrádá ambice, soudržnost
a přesvědčivé mechanismy účinného provádění.
EHSV se ve svém stanovisku Volný pohyb neosobních údajů v EU, které vypracoval pan
Jorge Pegado Liz a které bylo přijato na únorovém plenárním zasedání, vyslovuje proti
přístupu, který přijala Evropská komise.
Výbor poukazuje na to, že legislativní iniciativa týkající se volného pohybu neosobních údajů
je zcela nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo cílů Digitální agendy a byl dokončen jednotný
digitální trh.
EHSV se nicméně domnívá, že Komise se ve skutečnosti nezabývá třemi nejdůležitějšími cíli,
a proto nemůže se stávajícím zněním souhlasit. „Tento návrh nepřispěje k dosažení základních cílů,“ poznamenal pan Pegado Liz.
„Je třeba, aby byl součástí globálnějšího přístupu. Musí být prvním krokem budoucího vývoje směrem k ambicióznějšímu způsobu, jak
skutečně zajistit volný pohyb neosobních údajů na jednotném digitálním trhu Evropské unie.“
Požadavky na umístění údajů
Cíl 1: zlepšit přeshraniční mobilitu neosobních údajů na jednotném trhu.
Dostupnost údajů příslušným orgánům
Cíl 2: zajistit, aby zůstaly nedotčeny pravomoci příslušných orgánů požadovat a získat přístup k údajům pro účely regulační kontroly,
například pro inspekci a audit.
Přenesení údajů pro profesionální uživatele
Cíl 3: profesionálním uživatelům služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů usnadnit změnu poskytovatele a přenesení údajů.
(mp)

Na fotografii: Jorge Pegado Liz, zpravodaj EHSV ke stanovisku Volný pohyb neosobních údajů v EU

Nikoho nesmíme opomenout: EHSV se zavázal, že z oběhového hospodářství učiní
běžnou záležitost
Na zahájení Konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství, která se
konala dne 20. února v Evropské komisi, předseda EHSV Georges Dassis uvedl: „Přechod
na oběhové hospodářství je velkou příležitostí pro občanskou společnost. Nyní už k němu
dochází v praxi. Musíme však zajistit, že s ním všichni souhlasí. Jedním z cílů platformy
zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je nikoho neopomenout. Tato platforma
má klíčový význam jako prostor, v němž mohou vznikat podobné společné představy
o přechodu na oběhové a udržitelné evropské hospodářství.“
Druhý den se konference konala v EHSV a zaměřila se na nápady a činnosti, které se
objevují po celé Evropě, kde malé a střední podniky, podniky sociální ekonomiky,
zaměstnanci, zemědělci, výrobci a spotřebitelé uskutečňují oběhové hospodářství v praxi.
EHSV uvítal přes 300 účastníků, kteří se zapojili do 16 souběžných workshopů, v nichž mohli aktivně sdílet znalosti a
osvědčené postupy a poukázat na překážky, jež stojí v cestě rozvoji oběhového hospodářství.
Projednávala se témata, jako jsou možnosti opravy a ekodesign, úloha odpadu, rozšířená odpovědnost výrobce, přístup
oběhového hospodářství v zemědělsko-potravinářském odvětví a lesnictví , oběhové hospodářství z obecné perspektivy ,
jeho vliv na pracovní místa , zelené financování, vytvoření komunity schopné řešit problémy a malé a střední podniky a

jejich vztah k oběhovému hospodářství.
Z diskusí vyplývá, že není času nazbyt a je třeba zapojit všechny zainteresované subjekty. Komunita oběhového hospodářství
musí být co nejotevřenější a je třeba v co nejširší míře sdílet praktické zkušenosti, aby vznikl multiplikační účinek .
Hlavními úkoly, které musí EHSV splnit, je zvýšit tempo a zmobilizovat co nejširší spektrum subjektů. Za tímto účelem spravuje
webové stránky a rozvíjí skutečně spolupracující a angažovanou komunitu zainteresovaných stran.
Úplná zpráva s hlavními závěry konference bude brzy zveřejněna na internetových stránkách Evropské platformy zainteresovaných
stran pro oběhové hospodářství (dm)

EHSV vyzývá členské státy EU, aby urychlily dokončení HMU
Členské státy musí bezodkladně začít pracovat na vytvoření stabilní, prosperující
a odolnější HMU. K tomu je zapotřebí přijmout další opatření na vnitrostátní
a unijní úrovni – to je jeden z hlavních závěrů veřejné debaty o dokončení HMU,
kterou nedávno EHSV uspořádal.
Ekonomičtí odborníci a zástupci institucí a občanské společnosti se shodli, že současné
výzvy a poučení z minulých krizí jasně ukazují, že je potřeba reformovat a dokončit HMU,
přičemž současné hospodářské oživení v celé EU a rostoucí podpora eura mezi občany
k tomu vytvářejí vynikající příležitost.
Účastníci debaty vyjádřili názor, že aby bylo možné přejít k dokončení HMU, je zvlášť
potřebné rychle dokončit bankovní unii a unii kapitálových trhů. Naléhavě vyzvali členské
státy a Komisi, aby zajistily udržitelnost budoucích financí a v budoucích rozhodnutích o HMU nalezly správnou rovnováhu mezi
odpovědností a solidaritou.
Byly představeny čtyři akcelerátory, které by bylo možné použít na úrovni EU k maximalizaci účinků domácích strukturálních reforem:
společná makroekonomická strategie eurozóny zaměřená na vyrovnání se s asymetrickými otřesy, společný přístup k financování
investic a inovací na mikroekonomické úrovni, rozpočet eurozóny za účelem financování některých evropských veřejných statků
a účinnější a odpovědnější institucionální rámec, díky němuž by eurozóna měla například ministra financí.
Zpravodajové EHSV Mihai Ivaşcu (Různé zájmy) a Stefano Palmieri (Zaměstnanci) zahrnou výsledky debaty do stanoviska
k balíčku Komise týkajícímu se HMU, o němž se bude hlasovat letos v dubnu. (jk)

EHSV na Dni evropského průmyslu
„Evropský průmysl čelí mimořádným výzvám, s nimiž se jednotlivé členské státy
nemohou vypořádat samostatně. Jsou zde však rovněž nesmírné příležitosti.
Musíme jich využít, abychom si udrželi stávající vedoucí postavení v mnoha
odvětvích nebo se opět dostali do čela tam, kde nás téměř předstihli naši
konkurenti.“
„Toho se nám však podaří dosáhnout pouze v případě, že bude všech 28 členských států
jednat společně, a nikoli samy za sebe. Z tohoto důvodu žádám Komisi a členské státy, aby
sloučily nesčetné existující politiky do jediné dlouhodobé strategie a přiměly naše země k
soudržnému postupu na podporu přeshraničních průmyslových klastrů,“ uvedl při příležitosti
Evropského dne průmyslu místopředseda EHSV Gonçalo Lobo Xavier.
EHSV ve svém stanovisku Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu , které bylo přijato dne 15. února,
vyzývá také k dokončení jednotného trhu, včetně trhu kapitálového. Zvlášť důležité je posílit normalizaci a samoregulaci.
„Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství skýtá mnohé podnikatelské příležitosti. Aby bylo možné jich využít, potřebujeme společný
rámec, dlouhodobou strategii a také úsilí členských států o soudržný postup. Naše podniky kromě toho potřebují rovné podmínky.
Komise tudíž musí aktivně zasahovat proti nekalým obchodním praktikám,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Božidar Danev.
Vzhledem k tomu, že se radikálně změní struktura trhu práce, je podle EHSV nezbytné provést náležité posouzení, aby se zamezilo
případným negativním dopadům na zaměstnance. Je třeba v mnohem větší míře využívat učení se prací, aby si všichni pracovníci
mohli zvyšovat kvalifikaci a digitální schopnosti.
„Občané musí být v centru těchto změn,“ zdůraznila spoluzpravodajka stanoviska Monika Sitarová Hrušecká. „Příležitosti, jež
přinášejí nové technologie, musí být využívány nejenom k vytváření nových výrobků, ale také ke zlepšování pracovních podmínek
zaměstnanců.“ (sma)

Fotografie: Gonçalo Lobo Xavier, místopředseda EHSV

Novinky ze skupin
Zaměstnavatelé budou diskutovat o opatřeních k překonání nedostatků v oblasti
dovedností
skupina Zaměstnavatelé

Skupina Zaměstnavatelé pořádá 22. března v bulharské Sofii ve spolupráci s hlavními bulharskými sdruženími
zaměstnavatelů konferenci nazvanou Překonání nedostatků v oblasti dovedností
v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků. Účastníci diskuse se
podělí o osvědčené postupy a budou diskutovat o konkrétních řešeních
nedostatků v oblasti dovedností. Tato akce je součástí programu bulharského
předsednictví Rady Evropské unie.
Jaké jsou příčiny současného nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi? Jak
můžeme podporovat správné dovednosti potřebné ve znalostní ekonomice? Jak lze systémy
vzdělávání přizpůsobit moderním výzvám? Jaké reformy jsou zapotřebí? Co by se mělo
udělat na evropské a na vnitrostátní úrovni? To je pouze několik otázek, na něž se budou
účastníci konference snažit nalézt odpovědi. Na konferenci se setkají řečníci z vnitrostátních a evropských organizací zaměstnavatelů,
z bulharské vlády a parlamentu a z agentur EU.
Nedostatky v oblasti dovedností jsou pro evropské podniky stále větším problémem. Zaměstnanci s odpovídajícími dovednostmi jsou
klíčem ke konkurenceschopnosti podniků. 40 % zaměstnavatelů má potíže najít lidi s dovednostmi, jež jsou potřebné jak pro inovace,
tak pro růst jejich podniku. Současně nemá 70 milionů Evropanů patřičné znalosti čtení a psaní a ještě více je těch, již mají
nedostatečné digitální dovednosti a matematickou gramotnost. (lj)

Gabriele Bischoff při příležitosti Mezinárodního dne žen
Mezinárodní den žen je svátkem žen, kdy si připomínáme nejenom to, co již bylo
uskutečněno, ale také to, co ještě bude třeba učinit. Skupina Zaměstnanci věnuje
letos zvláštní pozornost mužům. Proč se zaměřovat na muže v den, který je určen
ženám? Protože genderová rovnost se netýká pouze žen. Bez zapojení mužů se
nám nikdy nepodaří dosáhnout skutečného zrovnoprávnění.
V Evropské unii si v průměru bere otcovskou či rodičovskou dovolenou jen 10 % mužů. V
některých členských státech je to dokonce pouhých 5 %. Ženy nesou hlavní odpovědnost za
péči o děti a další závislé osoby a vykonávají rovněž většinu domácích prací. Jestliže s tímto
ustáleným způsobem smýšlení nic neuděláme, pak k rovnosti žen a mužů nikdy nedospějeme.
Legislativní návrh Komise týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob by k tomu dozajista
přispěl. Zavedl by totiž nárok na placenou otcovskou dovolenou při narození dítěte. Zavedl by také placenou rodičovskou dovolenou.
Rodiče si již nyní mohou vybírat rodičovskou dovolenou až do 8 let věku dítěte, tato dovolená však nemusí být vždy placená. To je
jeden z předních důvodů, proč této možnosti využívá tak málo mužů. Komise navrhuje, aby byla rodičovská dovolená placená a aby
bylo možné ji čerpat až do 12 let věku dítěte. Mimoto navrhuje zavést jako novinku nárok na placenou pečovatelskou dovolenou v
délce až 5 dnů.
Právě v tom spočívá přidaná hodnota Evropy, tj. v zavádění společných minimálních norem. Je to naše Evropa – sociální, spravedlivá a
demokratická.
8. března si pokaždé vzpomenu na překrásnou píseň našeho hnutí,
v níž jsme požadovaly chléb, ale i růže. A letos chceme také směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.
#IwantWorkLifeBalance
Se solidárním pozdravem
Gabriele Bischoff je předsedkyní skupiny EHSV Zaměstnanci.

Skupina EHSV Různé zájmy vyzývá k inovacím v občanské společnosti
skupina EHSV Různé zájmy
Na mimořádné schůzi skupiny Různé zájmy, která se konala dne 15. února, byla
prezentována studie nazvaná Budoucí vývoj občanské společnosti v Evropské unii
do roku 2030 . Vypracováním této studie pověřil EHSV slovinské Středisko pro
informační služby, spolupráci a rozvoj nevládních organizací (CNVOS) a Evropskou
síť národních organizací občanské společnosti (ENNA).
Cílem bylo lépe pochopit, co se v evropských organizacích občanské společnosti děje, jakým
výzvám čelí, jaké důsledky pro ně tyto výzvy mají a jak by se na ně dalo reagovat.
Studie i diskutující (mezi nimiž byl mimo jiné i Ramón Luis Valcárcel
Siso, místopředseda Evropského parlamentu mající na starosti
vztahy s EHSV a s VR) a další účastníci této akce poukázali na jasné a povzbudivé signály – v prvé řadě je to
snaha organizací občanské společnosti a institucí hájit a respektovat evropské hodnoty uvedené v článku 2
Smlouvy o Evropské unii (lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských
práv) a chránit a rozvíjet evropský demokratický systém, v němž organizace občanské společnosti fungují jako
pojivo naší společnosti a jako prostředník mezi občany a institucemi.
Organizace občanské společnosti prosazují a hájí naše základní evropské hodnoty. Vytvářejí a upevňují
identitu, důvěru a solidaritu. Aby se mohly přizpůsobovat změnám a výzvám a mohly i nadále hrát zastupující
a participativní úlohu v rozhodovacím procesu, bude muset být přijata řada opatření. Bude třeba vypracovat
inovativní pracovní metody, zaměřit se na diverzifikaci zdrojů financování, přizpůsobit strategie řízení a
vyvinout nové služby v oblasti občanské výchovy, mediální gramotnosti a ověřování faktů. (ih)

Brzy v EHSV / kulturní akce
Cyrilice – nová abeceda v Evropské unii
EHSV pořádá od 15. března do 24. května 2018 v rámci bulharského předsednictví EU
výstavu nazvanou „Cyrilice – nová abeceda v Evropské unii“. Na výstavě bude ke shlédnutí
řada plakátů, které při příležitosti přistoupení Bulharska k EU v roce 2007 vytvořili studenti
katedry knih a tištěné grafiky bulharské Národní akademie umění. (ck)
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