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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
mé funkční období se nezadržitelně blíží ke svému konci. Rád bych proto využil
možnosti, kterou mi nabízí můj poslední úvodník ve funkci předsedy Evropského
hospodářského a sociálního výboru, a připomenul nejvýznamnější momenty činnosti a
práce EHSV v posledních dvou a půl letech.
Výbor se v tomto období, poznamenaném stále kritičtějším postojem veřejnosti k
Evropě, snažil rozšířit a prohloubit konzultace s evropskou občanskou společností, aby
jeho názory skutečně odrážely názory evropské občanské společnosti v celé její
rozmanitosti.
Veškeré úsilí, které EHSV vyvinul, počínaje první sérií pracovních cest, které uskutečnil
v době vrcholící migrační krize do nejvíce zasažených zemí s cílem vysvětlit úlohu, již hraje občanská společnost v přijímání
uprchlíků a migrantů a zdůraznit jeho potřeby (2015–2016), přes systematické konzultace o evropském pilíři sociálních práv
(2016) a konče 28 významnými debatami o budoucnosti Evropy ve všech členských státech (2017), svědčí o jeho odhodlání
přiblížit se občanům a nechat jejich hlas zaznít v Bruselu.
Ve stejném duchu se nesla i práce, již buď sám nebo v dialogu s Komisí vykonal, aby evropská občanská iniciativa plně nabyla
své moci, tedy moci určovat evropskou agendu, a neztratila svůj smysl. EHSV rok co rok naléhá na Komisi, aby změnila její
pravidla, a občanům se tak dostalo účinnějšího nástroje, a navrhovatelům iniciativ dává možnost vyjádřit se na svých
plenárních zasedáních. Usiluje tím o Evropu, jež bude vnímavější k požadavkům svých občanů.
Já jsem navzdory kritice zastáncem tohoto přístupu. Unie samozřejmě není dokonalá, je však nejlepší zárukou míru a prosperity
na našem kontinentu. Její rozpad a opětovné vytvoření hranic by rovněž vedly k obnově konfliktů. Musíme ji tedy zachovat a i
nadále se snažit o její zlepšení. Doufám, že jsem k tomuto zlepšení svojí prací přispěl.
Nyní předávám štafetu svému následníkovi a přeji mu vynikající funkční období v čele instituce, která brzy oslaví 60 let
existence a hledí vpřed.
Georges Dassis
předseda EHSV
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Stručně
Dny energie v EHSV – Občanská společnost by měla být více zapojena do diskuse
EU o energetické politice
Sociální spravedlnost a zapojení občanské společnosti musí být základem jednání
o energetice na všech úrovních, od místní až po evropskou. Na Dnech energie
v EHSV, které se konaly 7. a 8. března 2018 v Bruselu, se diskutovalo o aktuální
situaci a budoucím vývoji energetické politiky EU.
První den konference byl zaměřen na energetickou unii: hodnotil se dosavadní pokrok při
plnění jejích cílů a posuzovaly se výzvy, jimž stále čelí. Účastníci diskutovali o tom, jak by se
mohli zapojit občané a jaký by mohli mít z energetické unie prospěch, a zkoumali možnosti,
jak zlepšit ekonomickou a politickou odpovědnost jednotlivců a občanské společnosti za tuto
unii.
„Této unie, kterou požadujeme, nelze dosáhnout bez aktivního zapojení organizované
občanské společnosti, jejíž úloha v tomto procesu musí být přesně určena a musí být trvalá,“ uvedl Pierre Jean Coulon, předseda
specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) v EHSV.
Stanovisko EHSV ke třetí zprávě o stavu energetické unie, které právě zpracovávají Toni Vidan a Christophe Quarez, má být přijato
na dubnovém plenárním zasedání.
Druhý den se pozornost soustředila na nastávající změny současné směrnice o plynu , které mezi zainteresovanými stranami
vyvolávají obavy.
Evropská komise ve svém návrhu zastává názor, že plynovody ze třetích zemí a do třetích zemí by měly splňovat základní zásady
platných evropských právních předpisů. Některé organizace občanské společnosti však zdůrazňují, že toto nové znění by vyvolalo
nejistotu z právního, obchodního a environmentálního hlediska.
Členka EHSV Baiba Miltoviča podtrhla, jak je důležité lépe koordinovat pravidla týkající se externích dodavatelů a docílit jednotného
regulačního rámce, aby se energie všude dodávala podle stejných pravidel.
Paní Miltoviča shromáždí všechny příspěvky z této akce, jež se promítnou do textu stanoviska EHSV ke změně směrnice o vnitřním
trhu s plynem, které má být také přijato na dubnovém plenárním zasedání. (mp)

EHSV podpořil na zasedání Ekonomické a sociální rady (ECOSOC) OSN zapojení
občanů a řádnou veřejnou správu
Cílem přípravného zasedání ECOSOC v Praze na konci března bylo poukázat na význam
zapojení občanů, řádné veřejné správy a inkluzivních institucí pro dosažení cílů udržitelného
rozvoje a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.
„Rádi bychom s ECOSOC OSN spolupracovali na důležitém tématu zapojení veřejnosti do
rozhodování. Evropský hospodářský a sociální výbor plně podporuje participativní, otevřené
a transparentní postupy tvorby veřejné politiky,“ řekl člen EHSV Roman Haken, který se
zasedání zúčastnil.
ECOSOC je třetí nejdůležitější orgán OSN, hned po Valném shromáždění a Radě bezpečnosti.
Dohlíží na mezinárodní rozvoj v hospodářské, sociální a kulturní oblasti, a také pokud jde
o vzdělávání a zdraví. (sg)

Nové publikace
„Utváření Evropy – aktuální výsledky činnosti EHSV“
Právě vyšla publikace EHSV „Utváření Evropy – aktuální výsledky činnosti EHSV, rok
vydání 2018“.
Tato publikace je určena široké veřejnosti i ostatním evropským institucím a poskytuje
přehled činnosti EHSV za poslední roky v nejdůležitějších oblastech evropské politiky, tedy
v oblasti hospodářských, sociálních, environmentálních a mezinárodních záležitostí .
Publikace existuje v šesti jazycích: ve francouzštině, angličtině, němčině, španělštině,
italštině a polštině, a to jak v tištěné podobě, tak na internetových stránkách EHSV:
https://www.eesc.europa.eu/cs/our-work/publications-other-work/publications
Přejete-li si tuto brožuru obdržet v tištěné podobě, pošlete e-mail na adresu
vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)

Novinky z EHSV
Poděkování předsedovi Dassisovi a místopředsedům Lobo Xavierovi a Smythovi

„Jednotná, demokratická a solidární Evropa, Evropa míru a blahobytu, Evropa, jež je blízko
občanům“
Georges Dassis, předseda EHSV v období let 2015 až 2018

EHSV podporuje nástin budoucí strategie pro umělou inteligenci, který představil
komisař Ansip
Zpravodajka EHSV pro problematiku umělé inteligence Catelijne Muller prohlásila,
že tato strategie v podobě, jak ji nastínil komisař Ansip na plenárním zasedání
EHSV dne 15. března, plně odpovídá požadavkům Výboru, jenž vyzval EU, aby při
stanovení rámce pro odpovědný rozvoj a šíření umělé inteligence plnila
celosvětovou vedoucí úlohu.
Paní Muller uvedla, že EHSV velice vítá zřízení skupiny odborníků pro umělou inteligenci,
jež oznámili komisaři Ansip a Moedas a komisařka Gabriel dne 9. března, jelikož tak budou
plně zohledněny požadavky, které EHSV předložil ve svém stanovisku z vlastní iniciativy, v
němž vyzval k:
zavedení celoevropského etického kodexu pro umělou inteligenci, aby se zajistilo, že
rozvoj této inteligence bude v souladu s hodnotami EU a základními právy;
vytvoření evropské infrastruktury pro umělou inteligenci na podporu udržitelného
rozvoje této inteligence;
provádění kontrol právních předpisů a právních úprav s cílem zjistit, zda jsou
uzpůsobené éře umělé inteligence;
nutnosti podporovat inovace v oblasti umělé inteligence, zvláště té, která slouží
obecnému prospěchu.
„Jsem přesvědčena, že Evropa v této oblasti skutečně zaujala vedoucí místo ve světě,“ uvedla paní Muller.
Komisař Ansip představil současnou situaci na jednotném digitálním trhu v EU a zhodnotil nejdůležitější iniciativy Komise, jejichž
účelem je tento trh vytvořit: zrušení roamingových příplatků, budoucí přenositelnost digitálního obsahu, ukončení
neoprávněného zeměpisného blokování a obecné nařízení o ochraně osobních údajů , které vstoupí v platnost v květnu.

Další důležité základní prvky se očekávají v oblasti telekomunikací, nařízení o elektronickém soukromí a kybernetické
bezpečnosti.
Komisař Ansip zdůraznil, že největší překážkou zůstává roztříštěnost a že náklady vyplývající z neexistence společného
evropského postupu na jednotném digitálním trhu jsou obrovské a podle studie Evropského parlamentu činí 415 miliard EUR
ročně.
„Pro všechny zainterestované subjekty je důležité, aby měly k dispozici jednotná pravidla, protože zatímco velcí globální hráči se ve
28 odlišných souborech pravidel velice dobře orientují, pro evropské startupy a malé a střední podniky je prakticky nemožné se v nich
vyznat. Pokud bude tato roztříštěnost v digitální oblasti v Evropě existovat i nadále, znamená to, že evropským občanům, a zvláště
startupům, vyšleme jasný signál, aby buď zůstali doma, nebo odešli do USA, pokud se chtějí rozvíjet,“ prohlásil komisař.
Řečníci při diskusi zdůraznili, že je důležité zajistit spravedlivý přechod pro pracovníky během období, kdy zanikají tradiční pracovní
místa a dosud se nevytvářejí nové profese.
Všichni se shodli na tom, že je nyní více než kdy jindy třeba se věnovat celoživotnímu učení, aby všichni byli díky novým
dovednostem schopni získat nová pracovní místa na budoucím trhu práce. (dm)

Budoucnost práce – zásadní význam má překonání nedostatku v oblasti
dovedností
Ve stanovisku o budoucnosti práce, jež bylo přijato na březnovém plenárním
zasedání, vyzval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) členské státy, aby
se zaměřily na vzdělávání a odbornou přípravu a přizpůsobily své vzdělávací
systémy potřebám trhů práce, které v současnosti prodělávají rychlé a dramatické
změny způsobené novou digitální a průmyslovou revolucí.
Některé studie ukazují, že technologické změny povedou v některých odvětvích k vážným
narušením modelů zaměstnávání a podnikání, přičemž až 9 % pracovních míst čelí v
důsledku automatizace riziku zániku. Dalších 25 % pracovních míst by se mohlo přeměnit,
neboť polovina jejich pracovní náplně se automatizuje. Současně budou vytvořena nová
pracovní místa a očekává se, že devět z deseti budoucích pracovních míst bude vyžadovat
digitální dovednosti.
Nezbytnými nástroji k tomu, aby se lidé mohli chopit budoucích pracovních příležitostí, jsou podle EHSV kvalitní základní vzdělávání,
na vysokých standardech založená odborná příprava, celoživotní učení a zvyšování dovedností a rekvalifikace všech pracovníků.
EHSV vyjádřil své znepokojení, pokud jde o budoucnost zranitelných skupin v Evropě, k nimž patří lidé s nízkou kvalifikací. Vyzval
Komisi, aby přijala nezbytná opatření, jež by zabránila jejich marginalizaci v důsledku jejich neschopnosti stačit tempu změn.
Stanovisko, jež bylo vypracováno na žádost bulharského předsednictví EU, bylo představeno na konferenci Překonání nedostatků v
oblasti dovedností v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků, konané 22. března v Sofii. (ll)

„Evropská občanská iniciativa se musí stát účinným nástrojem k zapojení
občanů“
Evropská občanská iniciativa má podporovat aktivní občanství a participativní
demokracii a může pomoci překonat demokratický deficit EU. Je rovněž nástrojem,
který dokáže spojit Evropany pro určitou věc, a posílit tudíž vědomí evropské
identity. Aby však mohla plně rozvinout svůj potenciál, musí ji provázet dialog a
musí mít náležitý dopad.
Ve svém stanovisku k tématu Evropská občanská iniciativa, jež bylo přijato 14. března,
EHSV předkládá několik návrhů, jak by se toho dalo docílit:
na úspěšné iniciativy by měla navazovat odpovídající následná činnost – je obzvláště
důležité, aby se o nich diskutovalo na plenárních zasedáních Evropského parlamentu,
díky čemuž získají iniciativy občanů nezbytný politický rozměr;
je nutné vést intenzivnější dialog s organizátory evropské občanské iniciativy během
kampaně i po ní;
musí být stanovena jasná a transparentní pravidla pro fázi registrace;
je třeba oddělit úlohy institucionálního poradce a rozhodce při registraci, které nyní
obě vykonává Komise.
„EHSV se domnívá, že by měl hrát úlohu zprostředkovatele a institucionálního poradce,“ prohlásila zpravodajka Kinga Joó, která
připomněla, že EHSV je připraven tyto iniciativy nadále podporovat.
EHSV se na diskusi o evropské občanské iniciativě podílí od samého začátku. Pořádáním Dne evropské občanské iniciativy , který
se letos uskuteční 10. dubna, přispěl k tomu, aby evropská občanská iniciativa zůstala jednou z priorit institucionální agendy EU a
aby lépe vešla ve známost.

Co je nepřípustné ve skutečném světě, nesmí být povoleno ani ve světě
virtuálním
EHSV oceňuje sdělení Komise s názvem Boj proti nezákonnému obsahu on-line jakožto první krok tímto směrem,
vyzývá však Komisi k tomu, aby vypracovala programy a přijala účinná opatření, která by umožnila vytvořit
konzistentní a stabilní právní rámec pro účinné odstraňování nelegálního obsahu.

„Šíření nelegálního obsahu se musí potlačovat již v zárodku,“ prohlásil Bernardo
Hernández Bataller, zpravodaj stanoviska Nezákonný obsah – on-line platformy , které
bylo přijato 14. března 2018.
Z tohoto důvodu EHSV rovněž navrhuje, aby byla věnována zvláštní pozornost produkování,
zpracování a šíření čistě informativního obsahu, který se na první pohled zdá být zákonný,
ale skrývá v sobě nezákonné prvky.
Je třeba se také zaměřit na vše, co souvisí s daty velkého objemu a s přínosy, které on-line
platformám plynou z jejich využití.
„Zveřejňování nezákonného obsahu, nenávistných výroků či výroků podněcujících k terorismu není pouhým bezvýznamným
prohřeškem. Musíme posílit příslušná opatření s cílem zamezit šíření tohoto materiálu, bojovat proti němu a zajistit jeho odstranění. Je
to důležité i v zájmu ochrany nezletilých osob,“ uvedl pan Bataller.
EHSV se domnívá, že samotné on-line platformy musí uživatelům poskytovat nástroje k oznamování falešných zpráv tak, aby mohli
být ostatní uživatelé informováni o tom, že pravdivost daného obsahu byla zpochybněna.
S ohledem na dopad digitálních platforem na náš každodenní život a na rizika, jež jsou s nimi spojena, je nezbytné mít v celé Evropě k
dispozici jasné a harmonizované právní předpisy. (sma)

EHSV žádá, aby byla zachována dynamika při realizaci bankovní unie
EHSV vyzývá k tomu, aby byla neprodleně a v plném rozsahu uskutečněna
opatření, která navrhla Evropská komise s cílem dokončit bankovní unii a
prohloubit HMU.
Bankovní unie má pro HMU nesmírný význam, jelikož posílí finanční stabilitu a územní
celistvost EU a zabrání v budoucnosti tomu, aby se při krizích trh tříštil a narušovala se
jeho integrita. EHSV tudíž návrhy Komise vítá.
„Podporujeme nový přístup spočívající v postupnějším provádění třetího pilíře
bankovní unie, tj. zavádění evropského systému pojištění vkladů. Může to dát nový impuls
jednáním, jež byla zatím bezvýsledná,“ prohlásil Daniel Mareels, spoluzpravodajstanoviska
EHSV k tomuto tématu. „Je třeba, aby se z procesu provádění nevytratila dynamika.“
EHSV schvaluje opatření určená k posílení a upevnění prvních dvou pilířů bankovní unie. Domnívá se, že další kroky ke snížení a
sdílení rizik ve finančním sektoru mohou napomoci k realizaci třetího pilíře a je třeba je podnikat souběžně.
„Je nutné se přednostně soustředit na stávající úvěry v selhání a na případný vznik dalších takových úvěrů v budoucnu,“ uvedl
zpravodaj Carlos Trias Pintó. „Požadujeme rovněž, aby co nejdříve začal plně fungovat Evropský měnový fond jakožto mechanismus
jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí.“
Mimoto EHSV doporučuje, aby byla věnována plná pozornost vnitrostátním systémům pojištění vkladů ve fázi zajištění a aby bylo
přijato konkrétnější a formálnější rozhodnutí o přechodu do fáze soupojištění, které bude založeno na co nejširším konsensu.
V neposlední řadě by měl finanční sektor usilovat o splnění cílů udržitelného rozvoje pro rok 2030 a závazků plynoucích z Pařížské
dohody a všechny finanční subjekty by se měly důsledně a za rovných podmínek zaměřit na financování reálné ekonomiky. (jk)

EHSV požaduje, aby byl prosazován evropský sociální model
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na svém březnovém plenárním zasedání
uvedl, že chceme-li řešit prohlubující se nerovnosti v evropské společnosti, je třeba ve všech
politikách EU zohlednit sociální udržitelnost a znovu prosadit evropský sociální model jako
záruku sociální ochrany pro všechny občany v éře digitalizace a globalizace.
Zpravodajka Giulia Barbucci představila své stanovisko Sociálně udržitelná koncepce pro
digitální éru a vysvětlila, že „je zásadně důležité, aby bylo stejně jako environmentální a
sociální udržitelnosti dosaženo udržitelnosti sociální.“
EHSV prohlásil, že plně podporuje doporučení Evropského parlamentu, aby Komise a sociální
partneři spolupracovali na návrhu směrnice o důstojných pracovních podmínkách ve všech
formách zaměstnání, včetně jeho nových forem.
Doporučil rovněž zvýšit úsilí o zajištění odpovídajících mezd a hladkého přechodu mezi pracovními místy spolu se spravedlivými
příležitostmi pro celoživotní učení, jejichž cílem je snížit digitální negramotnost.
Výbor vyzval k tomu, aby byl pracovní trh otevřenější vůči migrantům a zlepšil se přístup žen k digitálním pracovním místům. Také
doporučil věnovat zvláštní pozornost osobám se zdravotním postižením.
Podle jeho názoru je nutné provádět posouzení dopadu příslušných opatření, aby bylo možné pochopit, jak politiky ovlivňují život
mnoha občanů. (ll)

Evropský den spotřebitelů 2018: Spotřebitelé potřebují lepší ochranu on-line
Jak nejlépe zajistit on-line ochranu spotřebitelů – to bylo hlavním tématem 20. Evropského dne spotřebitelů, společné akce
Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a Hospodářské a sociální rady Bulharska, která se konala 20. března v

Sofii. Konference byla příležitostí pro odborníky a tvůrce politik, aby z evropské
i vnitrostátní perspektivy prodiskutovali nové výzvy v oblasti ochrany spotřebitele, které
s sebou přináší digitalizace. Řečníci se shodli na tom, že pravidla týkající se ochrany práv
spotřebitele musí být lépe uplatňována a vymáhána. Jednou z oblastí, kde je podle jejich
názoru zapotřebí zlepšení, je informovanost spotřebitele o výrobcích a službách. Odhaduje
se, že v celosvětovém měřítku čte takové informace a podmínky asi 1 % populace, přičemž
72 % neví, jaký druh informací o nich podniky shromažďují on-line. Zazněly rovněž obavy
z rizik, jimž by mohly v digitálním věku čelit děti. Odborníci varují, že vzhledem k rostoucím
nerovnostem by mnoho dětí nemuselo dostat možnost získat dovednosti potřebné
k přístupu na transformovaný trh práce. Řečníci upozornili také na volný pohyb údajů, což je
důležité zejména pro příští generaci digitálních služeb. Odhaduje se, že veřejný sektor by
získal dodatečné příjmy ve výši 1,4 miliard EUR, pokud by byla odstraněna omezení ohledně umístění údajů. V současné době má více
než 44 % světové populace přístup k internetu, ve srovnání s 1 % před dvaceti lety. V loňském roce mělo přístup k internetu 87 %
evropských občanů. (ia)

4. Evropské fórum pro migraci na téma začlenění migrantů do trhu práce
Hlavním tématem Evropského fóra pro migraci 2018, jež společně pořádaly Evropský
hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Komise, byly výzvy a příležitosti spojené s
integrací migrantů do trhu práce EU. Sešli se na něm zástupci více než 120 organizací
občanské společnosti a rovněž představitelé místních samospráv, národních vlád a institucí
EU.
Fórum zahájil komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos, který
uvedl: „Je nejvyšší čas ukončit hovory o tzv. migrační krizi, o níž každodenně slýcháme, a
namísto toho se zaměřit na to, jak migraci využít ku prospěchu nás všech.“
Předseda EHSV Georges Dassis ve svém úvodním proslovu zdůraznil, že přivítání uprchlíků
je nejen morální, ale také zákonnou povinností, k níž se každá země jakožto člen EU
zavázala, a prohlásil, že členské státy musejí přijmout svoji odpovědnost. Migranti na druhé straně musejí respektovat model EU v
otázkách, jako je např. rovnost žen a mužů.
„S pomocí dostupných fondů, jak jsou ESIF a AMIF, lze provádět opatření k řešení problémů a podpoře pracovních příležitostí pro
migranty,“ uvedl pan Dassis.
Diskuse, jež na fóru proběhly, se dotkly mnoha aspektů procesu začlenění migrantů do trhu práce, jako je potřeba podporovat řádné
zaměstnání a důstojnou práci, předcházet vykořisťování a bojovat proti diskriminaci a důležitost uznávání dovedností. (ll)

Vítáme novou šéfredaktorku
Od 3. dubna 2018 je novou vedoucí tiskového oddělení Evropského
hospodářského a sociálního výboru paní Ewa Haczyk-Plumley. Je to novinářka a
studovala dějiny umění a polskou filologii a literaturu. Pracovala jako vedoucí
odborná pracovnice v tiskových a komunikačních odděleních různých orgánů EU a
na Stálém zastoupení Polska při EU.

Novinky ze skupin
Překonání nedostatků v oblasti dovedností – pohled zaměstnavatelů
skupina Zaměstnavatelé v EHSV
Řešení nedostatků v oblasti dovedností je vícerozměrným úkolem, při němž je třeba se zaměřit nejen na systémy
vzdělávání a odborné přípravy, ale také na změnu smýšlení. Vzhledem k rychlému tempu změn, jež v současnosti
pozorujeme, není snadné přesně určit budoucí potřeby v oblasti dovedností. Musíme se smířit s tím, že práce bude
v budoucnu vyžadovat celoživotní učení, aby bylo zajištěno, že budeme své dovednosti neustále přizpůsobovat
měnícím se potřebám. To je pár závěrů, k nimž se dospělo na konferenci nazvané „Překonání nedostatků v oblasti
dovedností v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků“, která se konala 22. března 2018 v bulharské

Sofii.
Na závěr konference vydala skupina Zaměstnavatelé a Sdružení organizací bulharských
zaměstnavatelů společné prohlášení. V prohlášení požadují řadu praktických opatření
zaměřených na přizpůsobení trhů práce a vzdělávacích systémů budoucím potřebám. Jedná
se o odstraňování překážek pro vytváření pracovních míst, motivování lidí k samostatnému
rozvíjení svých dovedností a přijetí přístupu založeného na „flexikuritě“ s cílem přizpůsobit
pracovněprávní předpisy potřebám moderního hospodářství.
V rámci vzdělávacích systémů musíme podporovat tvořivost, podnikatelské myšlení
a mobilitu ve vzdělávání a odborné přípravě na všech úrovních, investovat do dovedností
v oblasti STEM (přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky), podporovat
celoživotní učení a zároveň prosazovat učení se prací a odborné vzdělávání a přípravu a posilovat vazby mezi podniky a poskytovateli
vzdělávání, a tak předcházet nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Plné znění prohlášení si můžete stáhnout
zde.
Tato akce, kterou společně uspořádaly skupina Zaměstnavatelé a Sdružení organizací bulharských zaměstnavatelů, byla jednou
z oficiálních akcí připravených bulharským předsednictvím Rady Evropské unie. (lj)

Financování evropského pilíře sociálních práv
skupina Zaměstnanci v EHSV
Musíme neprodleně obnovit solidaritu a učinit přítrž nacionalismu, rasismu a
přijímání neprozíravých opatření v Evropě.
Evropský pilíř sociálních práv má zásadní význam pro zlepšení pracovních a mzdových
podmínek a systémů sociální ochrany v Evropě, zaručení rovnováhy mezi pracovním a
soukromým životem a zvýšení sociálních norem a konvergence mezi členskými státy EU
– včetně kolektivního vyjednávání a přístupu k sociálním službám.
Bez peněz se však nikam neposuneme – nezbytným předpokladem pro účinné provádění
tohoto pilíře v členských státech je dostatečný objem finančních prostředků na to, aby tyto
státy mohly investovat do sociálních politik, a převést tak práva a zásady do konkrétních
politických iniciativ.
Důležitou roli tudíž musí hrát takové mechanismy, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro strategické investice a další, jakož
i spravedlivější systém zdanění a dodržování tzv. zlatého pravidla, na jehož základě jsou některé sociální investice – například v oblasti
vzdělávání, infrastruktury atd. – vyloučeny z výpočtu schodku veřejných financí, díky čemuž je možné činit vyšší sociální investice,
aniž by při tom byla porušována fiskální pravidla.
EHSV momentálně připravuje stanovisko, které o financování pilíře sociálních práv pojednává. Cílem je vyváženým způsobem
posoudit, jak by se toho dalo a mělo dosáhnout zabezpečením rozsáhlejších investic, zejména s využitím prostředků, které budou ve
víceletém finančním rámci na období po roce 2020 vyčleněny na ESF, EFSI a jiné fondy EU. Toto stanovisko má přispět k probíhající
diskusi o příštím finančním rámci, od něhož se bude odvíjet úspěšnost opatření v oblasti sociální konvergence. (prp/mg)

Jak podpořit udržitelný růst a soudržnost ve zranitelných regionech
skupina EHSV Různé zájmy
Dne 6. března se v rámci bulharského předsednictví Rady EU uskutečnila
mimořádná schůze skupiny Různé zájmy v Sofii. Jednalo se o poslední akci
skupiny, kdy funkci předsedy ještě zastával Luca Jahier.
Setkání se zúčastnilo na 120 představitelů, mimo jiné bulharských organizací občanské
společnosti, zástupců vnitrostátních orgánů a členů skupiny III, kteří projednávali téma
„Pomoc zranitelným regionům a občanům: podpora udržitelného růstu a soudržnosti“.
Problémy, jež souvisejí s horskými a vzdálenými oblastmi (jako je nezaměstnanost,
nedostatečné sociální služby, doprava, komunikace a infrastruktury), přímo způsobují
vylidňování a mají obrovský dopad na nejzranitelnější a nejvíce znevýhodněné občany.
Po představení taneční skupiny Dance No Different than You se schůze zaměřila na tři panely, které moderovali bulharští členové
skupiny III:
Investice do zranitelných horských regionů a jejich podpora (moderovala Diljana Slavova)
Vytváření příležitostí a ochrana práv zranitelných osob (moderovala Diana Indjova)
Podpora hospodářského rozvoje a boj proti vylidňování v mimoměstských regionech (moderoval Bogomil Nikolov)
Hlavní projevy pronesli bulharský ministr práce a sociální politiky Bisser Petkov, předseda Pracovního, sociálního a demografického
výboru 44. národního shromáždění Bulharské republiky Hasan Ademov, předseda skupiny Různé zájmy Luca Jahier a předseda
Hospodářské a sociální rady Bulharska a člen skupiny III Lalko Dulevski.
Diskuse se soustředily na komunitně vedený místní rozvoj, specifickou úlohu mladých lidí a význam sociálního začleňování. (ih)

Brzy v EHSV / kulturní akce

Brzy v EHSV / kulturní akce
Den otevřených dveří – 5. května 2018
V sobotu 5. května 2018 otevře EHSV a ostatní instituce EU u příležitosti oslav Dne Evropy
své prostory veřejnosti. Výbor využije této příležitosti k tomu, aby pomocí informačních
stánků, které budou nabízet širokou škálu aktivit (kvízy, průzkumy, šetření atd.), představil
návštěvníkům svoji práci. Letošní interinstitucionální téma souvisí s Evropským rokem
kulturního dědictví a stánek předsedy EHSV se na toto téma konkrétně zaměří pod názvem
„Sdílený kulturní prostor a demokracie“. Přítomno bude dvacet jedna členů EHSV, kteří
budou hovořit o své práci a zkušenostech. Více informací získáte
zde: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/europe-day. (dv)
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