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Úvodník
Čím větší vyváženost, tím lepší EU
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
řada evropských zemí v uplynulých letech slavila či v blízké budoucnosti oslaví sto let
od chvíle, kdy bylo ženám přiznáno volební právo. Toto právo je výsledkem dlouhého,
těžkého a někdy i krvavého boje předchozích generací žen. Znáte lepší způsob, jak
tento důležitý moment v dějinách naší společnosti oslavit, než že my ženy toto právo
společně uplatníme?
Volby do Evropského parlamentu nám k tomu brzy poskytnou vhodnou příležitost.
EHSV se zavázal podpořit snahy Evropského parlamentu o vysokou účast občanů
v těchto volbách. V souvislosti s letošním Mezinárodním dnem žen bych v tomto duchu
chtěla věnovat tento úvodník významu široké účasti evropských žen v těchto volbách.
EU stála u zrodu řady zákonů a opatření, které posílily práva žen, umožnily potírat diskriminaci a násilí vůči ženám a prosazovat
rovnost žen a mužů. EHSV tyto kroky plně podporuje. EU také stanovila, že přijetí tohoto acquis je klíčovým kritériem pro země,
které usilují o členství v Unii. Při diskusi o brexitu ostatně ve Spojeném království vyvstaly obavy, aby tato práva nebyla
omezena, což svědčí o tom, že EU v této oblasti plní roli ochránce.
Ve většině členských zemí je však nutné učinit ještě mnoho pro to, aby se rovnoprávnost stala skutečností. Je třeba vyrovnat
zjevné a přetrvávající rozdíly v platech (v roce 2016 činily v EU v průměru 16 %), které odporují logice. Je nutné zajistit skutečně
rovné příležitosti. V celé Evropě se musí předcházet násilí páchanému na ženách a potlačovat ho. Nestačí, aby EU „dělala něco
pro ženy“, i ženy musí „něco dělat v EU“.
Nepoměrné zastoupení žen oproti mužům se neomezuje pouze na správní rady podniků či na oblast přírodních věd, techniky,
inženýrství a matematiky (obory STEM), které se přes deset let téměř nezměnilo. Existuje rovněž v institucích, a to i v orgánech
EU. I když je v Evropském parlamentu 37,4 % poslankyň, v Komisi se situace značně liší (z 28 komisařů je pouze 9 žen), stejně
tomu je i na Soudním dvoře (z 28 soudců je pouze 5 žen). A to ani nemluvíme o Radě, jejíž složení více závisí na členských
státech. I v EHSV, kde jsou dvě místopředsedkyně, představují ženy pouze 27,6 % všech členů.
Je tedy nutné, aby se ženy aktivně zapojily do volební kampaně jako voličky i jako kandidátky, a zajistily tak široké zastoupení
žen v orgánech Unie a přispěly k budování rovnoprávnější Evropy. Dovolím si parafrázovat jedno z hlavních témat letošního
Mezinárodního dne žen – Čím větší vyváženost, tím lepší EU.
Isabel Caño
místopředsedkyně pro komunikaci

Poznamenejte si
6.–7. 3. 2019, Brusel
Konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství 2019: úspěšné
projekty a nové výzvy
15. 3. 2019, Brusel

Evropský den spotřebitelů 2019
20.–21. 3 2019, Brusel
plenární zasedání EHSV
21.–22. 3. 2019, Brusel
#YEYSturns10: Dejte svůj hlas budoucnosti!

Stručně
„Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ Jakou Evropu chceme po volbách
do Evropského parlamentu?
Na pozvání pana Lucy Jahiera, předsedy EHSV, proběhne 21. února akce nazvaná . V
diskusi zazní hlas organizované občanské společnosti a instituce Evropské unie budou moci
vyjádřit svá očekávání a přání a podělit se o svou vizi Evropy v období po volbách
do Evropského parlamentu.
Toto setkání, jehož se zúčastní také členové EHSV, bude příležitostí ke společnému
zamyšlení nad budoucností Evropy. Svou účast přislíbily dvě mladé aktivistky: Švédka ,
známá svým ekologickým aktivismem pod heslem , a z Velké Británie, přezdívaná ,
odhodlaná odpůrkyně brexitu.
Diskuse bude rozdělena do dvou částí – dopoledne (od 9:00 do 12:30) budou s účastníky
debatovat předsedové institucí EU: Jean-Claude Juncker (Evropská komise), Antonio Tajani (Evropský parlament) a Karl-Heinz
Lambertz (Výbor regionů). Budou si vyměňovat názory s představiteli evropských organizací a hnutí, jako je Business Europe ,
Evropská konfederace odborových svazů (EKOS), Europa Nostra a CIVICO. O budoucnosti Evropy promluví rovněž předsedové
hospodářských a sociálních rad Řecka, Itálie, Bulharska a Malty.
Odpolední jednání bude probíhat formou 7 workshopů zaměřených mj. na příznivé podnikatelské prostředí, udržitelný rozvoj,
vzdělávání, základní práva a evropské hodnoty, budoucnost trhu práce, kulturu a mír. Závěry těchto workshopů se stanou podkladem
pro stanoviska o budoucnosti Evropy, která EHSV vypracuje těsně před volbami do Evropského parlamentu.
Akce má vlastní internetové stránky a ke komunikaci na sociálních sítích bude sloužit hashtag #EUcivilsociety.
21. února 2019, 9:00–12:30 v budově Charlemagne, rue de la Loi 170
14:30–18:00 v EHSV, budova Jacques Delors, rue Belliard 99. (ehp)

Studenti z celé Evropy se v rámci příprav na akci „Vaše Evropa, váš názor“
setkávají s členy EHSV
Volby do Evropského parlamentu 2019
Po celý únor navštěvují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru
třicet tři škol, aby studenty připravili na akci „Vaše Evropa, váš názor“ –
shromáždění mladých lidí, jehož desátý ročník se bude konat v Bruselu pod
heslem #YEYSturns10 – Dejte svůj hlas budoucnosti!
16-18tiletí studenti navštíví ve dnech 21. a 22. března Brusel , aby zde na plenárním
shromáždění mládeže #YEYSturns10 diskutovali o svých názorech, přáních a očekáváních
ohledně nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Účastníci budou hlasovat o třech
návrzích, které by měl Evropský parlament zohlednit během volební kampaně.
Evropskému parlamentu bude navíc předložena závěrečná zpráva z akce „Vaše Evropa, váš názor“ coby jakési prohlášení mladých
Evropanů o tom, v jaké Evropě chtějí žít.
Prostřednictvím generátoru náhodného výběru bylo z 1 038 přihlášek vybráno 33 škol, které se této iniciativy zúčastní. Jedná se o
jednu školu za každý z 28 členských států EU a za každou z pěti kandidátských zemí (Albánie, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka).
Tuto akci s názvem „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) organizuje Evropský hospodářský a sociální výbor, jenž na evropské úrovni
zastupuje občanskou společnost. Jde o stěžejní akci Výboru věnovanou mládeži.
Další podrobnosti ohledně YEYS 2019 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akce a zde se můžete podívat na video z
YEYS 2018. (ks/dgf)

Novinky z EHSV
„Evropě nejvíc škodí mlčení,“ prohlásil Michel Barnier v EHSV
Hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier se zúčastnil 540. plenárního
zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na němž představil
postoje EU k dohodě o vystoupení Spojeného království a možné scénáře
budoucího vývoje.
Předseda EHSV Luca Jahier ocenil práci, kterou pan Barnier odvedl, a zdůraznil, že EHSV
je pevně odhodlán spolupracovat s občanskou společností ve Spojeném království: „EHSV je
řádně připraven na jakýkoli scénář a bude i nadále upevňovat své vztahy s britskými
protějšky.“
Pan Barnier upozornil na to, že Evropa musí počítat také s variantou, že k
uzavření dohody nedojde. „Zástupci organizované občanské společnosti se v každém
případě budou rozhodujícím způsobem podílet na informování občanů“, dodal.
Záložní řešení
Členové EHSV vyzvali k tomu, aby byl zaujat rozhodný postoj ve věci tzv. záložního řešení, které někteří z nich označili za druhé
nejlepší řešení pro Severní Irsko, hned po setrvání v EU.
Pan Barnier zdůraznil, že je na něm, aby vyřešil problémy na straně EU. „Neradi bychom se k tomuto záložnímu řešení uchýlili. Je to
jako s pojištěním domácnosti – platíte ho, ale doufáte, že ho nikdy nebudete muset použít.“ Spojené království chtělo z EU vystoupit a
právě brexit nyní působí Irsku a Severnímu Irsku problémy. Záložní řešení mělo lidem poskytnout potřebnou jistotu. Hranice v Irsku je
ostatně také hranicí 27 zemí a hranicí jednotného trhu. Jde tedy o evropskou záležitost.

„Brexit nemá žádnou přidanou hodnotu, “ uvedl pan Barnier závěrem. „Neměli bychom však zaměňovat důsledky brexitu s
ponaučeními, která z něho vyplynou. Stejně tak bychom neměli směšovat populismus s míněním veřejnosti. Nejhorší je mlčet. Musíme
říct, co si myslíme, a zahájit diskuzi. Možná nebudeme mít na věc stejný názor, ale nesmíme přestat hovořit – mlčení pak totiž
zneužívají populisté v neprospěch Evropy.“ (sma)

Brexit bez dohody by ohrozil životaschopnost leteckého a chemického průmyslu
ve Spojeném království i v EU
Během diskuse na vysoké úrovni o dopadu brexitu na letecký a chemický průmysl,
kterou v EHSV uspořádala Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), se
účastníci shodli na tom, že Spojené království by i nadále mělo harmonizovat své
předpisy s EU a že z hlediska chemických látek má stěžejní význam nařízení
REACH. Pokud jde o letecký průmysl, je třeba uzavřít dohody o vzájemnosti v
nejdůležitějších oblastech a prodloužit plánované přechodné období alespoň na
pět let.
„Je naprosto nezbytné nalézt v hlavních odvětvích řešení, která zajistí vzájemnost,“
upozornil Jan Pie, generální tajemník Evropské asociace leteckého a obranného průmyslu
(ASD), a vyzval ke stanovení delšího přechodného období. Vystoupení Spojeného království
z EU bez dohody by postihlo především dodavatelský řetězec, který musí hladce fungovat,
aby bylo možné realizovat dodávky „just-in-time“. Mnohdy je nutné několikrát přepravit jednotlivé komponenty přes Lamanšský
průliv, než dojde ke konečné montáži daného výrobku. Pokud by nastaly průtahy u jednoho jediného dílu, mohl by se zastavit celý
dodavatelský řetězec. Totéž platí i pro volný pohyb pracovníků – odborníci musí mít možnost rychle se přesouvat mezi Velkou Británií
a EU. Pro podniky je nejzásadnějším problémem rozdílnost právních předpisů EU a Spojeného království.
Dohoda o brexitu je nezbytná také pro chemický průmysl, zdůraznil Ian Cranshaw, vedoucí odboru pro mezinárodní obchod ve
Sdružení chemického průmyslu (CIA). Chemický průmysl, který dosahuje obratu ve výši 18 miliard liber a s nímž je přímým způsobem
spojeno 150 000 a nepřímo 500 000 pracovních míst, má pro Spojené království klíčový význam. Tento průmysl ze všeho nejvíc
potřebuje jistotu. Sdružení chemického průmyslu uskutečnilo průzkum mezi podniky, které zastupuje, a ani jeden z nich
neočekává, že mu brexit nějak prospěje.
„Z této situace lze vyvodit ponaučení, že je nutné lépe informovat o úspěších dosažených v rámci jednotného trhu a četných
výhodách, které členství v EU přináší podnikům a občanům,“ prohlásila na závěr předsedkyně CCMI Lucie Studničná.
Otázka, kdo nakonec bude mít z brexitu nějaký užitek, zůstala nezodpovězena. (sma)

EHSV vyzývá k právnímu uznání dobročinnosti v EU
Příspěvky z filantropických zdrojů představují v Evropě téměř 90 miliard EUR ročně, avšak filantropické nadace nebo
soukromí dárci na rozdíl od komerčních společností nemohou využívat výhod jednotného evropského trhu, a ztěžuje se
tím rozšíření jejich dobročinnosti přes hranice.
Jak ovšem ozřejmilo slyšení EHSV dne 16. ledna 2019 s názvem Evropská filantropie: nevyužitý potenciál , filantropické činnosti v
Evropě nabývají na významu a mohly by být využity k doplnění financování v mnoha oblastech, kde jsou veřejné finance
nedostatečné.
Při slyšení se sešlo mnoho filantropických organizací a jednotlivců, jejichž názory budou cenným přínosem pro stanovisko o filantropii

v Evropě, které EHSV připravuje na žádost rumunského předsednictví Rady EU.

„Vyzveme k vytvoření právního rámce pro rozvoj filantropických činností, který by dal filantropickým organizacím stejný status, jako
mají komerční společnosti,“ uvedl zpravodaj stanoviska Petru Dandea.
V Evropě existuje téměř 150 000 veřejně prospěšných nadací s finančními závazky ve výši
87 miliard EUR, což přesahuje rozpočtové příjmy až 15 členských států.
EHSV rovněž poukáže na to, že filantropické činnosti by měly být transparentní a jasně
definované a že by v žádném případě neměly nahrazovat veřejné sociální systémy či
umožňovat daňové úniky. (ll)

EHSV usiluje o reformu WTO v souladu s hodnotami EU
Evropský hospodářský a sociální výbor na svém plenárním zasedání dne 24. ledna
přijal stanovisko vyzývající k ambiciózní reformě Světové obchodní organizace,
jejímž cílem by bylo překonat současnou krizi a zároveň zdůraznit hodnoty EU
a její vedoucí úlohu v oblasti udržitelnosti.
Světová obchodní organizace (WTO) je celosvětová organizace zabývající se pravidly
obchodu mezi národy, avšak aktuální vývoj ve světovém obchodu ztěžuje její činnost.
Zpravodajka stanoviska EHSV Emmanuelle Butaud-Stubbs poukázala na to, že
navrhované reformy musí být „v souladu s hodnotami EU a s úlohou, kterou může Unie mít
na poli světového obchodu, a musí propojovat investice a rozvoj“ .
Stanovisko obsahuje návrhy na zachování fungování Odvolacího orgánu Orgánu pro řešení
sporů WTO prostřednictvím prodloužení funkčního období současných soudců jakožto dočasného řešení současné situace, zvýšení
počtu soudců ze sedmi na devět a přijetí opatření k náboru soudců na plný úvazek.
Diskuse na plenárním zasedání EHSV se zúčastnil Karl Brauner, zástupce generálního ředitele WTO, který potvrdil, že je důležité, aby
byl Odvolací orgán i nadále akceschopný: „Pokud přestane fungovat, nebude již možné vymáhat pravidla mezinárodního obchodu.
Právní stát bude nahrazen „výhodnými nabídkami“ a síla převládne nad zákonností.“
EHSV dále navrhuje přijetí dalších opatření, pokud jde o ochranu údajů, normy v oblasti bezpečnosti potravin, normy v oblasti dobrých
životních podmínek zvířat a environmentální normy v zemědělské produkci. Stanovisko dále podporuje větší účast občanské
společnosti na činnosti WTO, například prostřednictvím veřejného fóra WTO ve formě vyváženého a reprezentativního shromáždění
sociálních a hospodářských zástupců z různých odvětví a zájmů. (dgf)

Občanská společnost chce více monitorovat dohody EU o volném obchodu
EHSV na svém lednovém plenárním zasedání přijal stanovisko k tématu posílení
úlohy domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném
obchodu uzavřených Evropskou unií. Domácí poradní skupiny již nesou
odpovědnost za dohled nad prováděním dohod o volném obchodu v oblasti
udržitelného rozvoje a pracovních norem, avšak EHSV chce tuto monitorovací
úlohu rozšířit na všechny aspekty dohod, včetně hlavních obchodních ustanovení.
EHSV se domnívá, že je naprosto nezbytné zapojit občanskou společnost do všech
druhů dohod, a to nejen za účelem monitorování, ale také za účelem uskutečnění
strategických cílů. Toto zapojení musí probíhat prostřednictvím jednoho
společného subjektu pro účast občanské společnosti, v němž budou zastoupeny obě strany dané dohody. Zpravodaj
stanoviska Alberto Mazzola poukázal na to, že „ EU v současné době čelí zvýšené poptávce po konstruktivním dialogu
o obchodu s občanskou společností, což lze vidět na příkladech CETA a TTIP, a domácí poradní skupiny jsou skvělým
způsobem, jak občany propojit se záležitostmi obchodu “.
Ruku v ruce s touto posílenou úlohou domácích poradních skupin by měla jít další ustanovení týkající se fungování
stávajících a budoucích domácích poradních skupin. Domácí poradní skupiny by měly rovněž zaručit vyvážené
zastoupení zájmů občanské společnosti a měly by být schopny zapojit externí zainteresované strany a konzultovat
s nimi.
V současné době existuje osm aktivních domácích poradních skupin, v nichž je EHSV zastoupen 27 svými členy.
Očekává se, že dalších pět skupin bude vytvořeno do roku 2021 a v budoucnu mohou přibýt další. EHSV očekává, že
náklady na jeho zapojení do domácích poradních skupin se v následujících třech letech zdvojnásobí a v případě pokrytí
v současnosti vyjednávaných dohod o volném obchodu ztrojnásobí. (dgf)

Diskuse EHSV s rumunským předsednictvím: čas k obnovení vztahu mezi lidmi
a Evropou
Na lednovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse o prioritách rumunského předsednictví EU v prvním pololetí
roku 2019, do které se zapojila rumunská předsedkyně vlády paní Vasilica‑Viorica Dăncilă. Předseda EHSV pan Luca
Jahier zdůraznil, jak důležité je na prahu voleb do Evropského parlamentu obnovit důvěru občanů Evropy v politiku.
Je třeba, aby občané Evropy, na nichž záleží nejvíc, lépe chápali a více podporovali integrační proces EU a ztotožnili se
s ním. „O budoucnosti Evropy se bude diskutovat na summitu v Sibiu v den se symbolickým datem: 9. května 2019,
Den Evropy. Bude to před volbami poslední příležitost ukázat jednotnou, silnou Evropu, jež je blízká všem svým

občanům a je odhodlána odvážně jednat v jejich prospěch,“ řekl pan Jahier.

„Potřebujeme k tomu nejen účinnější politiky na úrovni EU, ale i novou, pozitivně
laděnou prezentaci EU, díky nimž by se obnovila vazba mezi občany a evropským
projektem, navrátila se jim důvěra v politiku, posílila soudržnost a zamezilo se
populistickým tendencím,“ dodal.
Paní Dăncilă vyjádřila své odhodlání výrazně pokročit s nejpalčivějšími problémy,
s nimiž se Unie potýká, a posílit při tom jednotu, soudržnost, solidaritu a rovnost.
Potvrdila také, že její země bude během svého předsednictví EU neochvějně
oddána evropským hodnotám a bude naslouchat hlasu evropských občanů o tom,
kterým směrem se má Unie ubírat. „Pro rumunské předsednictví to je prioritou.
Předložíme řešení a přijmeme rozhodnutí, která budou co nejblíže občanům
a skutečné situaci v našich společnostech. Evropu dokážeme udržet silnou
a soudržnou jen tak, že budeme neustále zapojovat občany,“ prohlásila. Mottem předsednictví je totiž Soudržnost,
společná evropská hodnota . (mp)

Kognitivní menšiny by mohly pomoci vyřešit nesoulad mezi nabízenými
a požadovanými dovednostmi na trhu práce budoucnosti
Prezentace uvedená na lednové schůzi specializované sekce TEN se zabývala tím,
jak využít potenciál tzv. kognitivních menšin – osob, jež trpí vysoce funkčním
autismem, hyperaktivitou, dyslexií a dyspraxií – k uspokojení poptávky po
určitých žádaných technických dovednostech a zároveň začlenit tyto menšiny do
společnosti.
Hugo Horiot, autor knihy „Autisme, j'accuse!“ , který sám trpí autismem, prohlásil:
„Existuje mnoho specializovaných oblastí, kde jsou zapotřebí určité vysoce
technické dovednosti. Najít je lze ale jen těžko, protože systém odmítá kognitivní
skupinu, která tyto dovednosti má,“ a zdůraznil že: „potřebujeme, aby podniky a
instituce zavedly jiné metody náboru a hodnocení, než jsou standardní modely
založené na sociálních dovednostech.“
Podle mnoha odhadů bude přibližně 65 % současných školáků povoláno k výkonu
zaměstnání, která ještě neexistují, a hledání potřebných dovedností bude pro
společnosti čím dál těžší. Využití potenciálu kognitivních menšin by nejen
významně prospělo naší společnosti, ale byla by to i příležitost k sociálnímu
začlenění osob s jiným typem inteligence. „Skupina společnosti, která nyní nemá
žádné vyhlídky, by dostala příležitost inovativním způsobem přispět naší společnosti,“ uvedl pan Horiot.
Je zcela zásadní, aby bylo uznáno, že všechny lidské bytosti se vzájemně doplňují a mohou v mnoha směrech přispět
společnosti. „Každý jsme jiný,“ uvedl předseda specializované sekce TEN Pierre Jean Coulon. „Na jedné straně však
existují rozdíly, které jsou považovány za přijatelné, protože nikomu nevadí a nikoho neobtěžují, a na druhé rozdíly,
které neakceptujeme. A to je i případ neurodiverzity,“ uzavřel. (mp)

EHSV podporuje vytvoření evropského centra pro kybernetickou bezpečnost
EHSV podporuje iniciativu Komise usilující o zřízení Evropského průmyslového,
technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost
a sítě národních koordinačních center. Cílem je rozvinout kapacity v oblasti
technologií a kybernetické bezpečnosti a zvýšit konkurenceschopnost odvětví
kybernetické bezpečnosti Unie.
Ve stanovisku, které bylo přijato na lednovém plenárním zasedání a které
připravili Antonio Longo a Alberto Mazzola, EHSV zdůrazňuje, že návrh Komise
považuje za přínosný pro vypracování průmyslové strategie v oblasti kybernetické
bezpečnosti a za strategický pro dosažení stabilní a rozsáhlé digitální autonomie.
Tyto faktory mají zcela zásadní význam pro posílení mechanismů obrany Evropy vůči probíhající kybernetické válce,
která může ohrozit politické, hospodářské a sociální systémy.

„Zasažena je celá naše společnost. Během pouhých deseti let jsme byli svědky exponenciálního nárůstu
kybernetických útoků po celém světě z 800 000 na 8 milionů“, zdůraznil pan Longo. „Podporujeme iniciativu Komise
usilující o zřízení střediska kompetencí, jež bude koordinovat národní centra a fungovat jako referenční místo pro
komunitu z oblasti kybernetické bezpečnosti“, konstatoval dále.
Úhelným kamenem strategie je partnerství veřejného a soukromého sektoru. „Podporujeme rozšíření spolupráce na
průmysl, a to na základě pevných závazků v oblasti vědy a investic. Jsme zastánci třístranné spolupráce mezi
Evropskou komisí, členskými státy a podniky“, dodal pan Mazzola. „Musíme nechat otevřené dveře i podnikům ze zemí
mimo EU, které jsou ochotny plnit podmínky EU, aby se mohly zapojit“, uvedl závěrem. (mp)

Budování odolnosti musí být v roce 2019 hlavní prioritou eurozóny
EHSV se vyjádřil k doporučení Komise pro hospodářskou politiku eurozóny v roce 2019 v tom smyslu, že rok 2019 bude
mít s ohledem na současný ekonomický výhled pro ekonomiky eurozóny velký význam, co se týče budování odolnosti
hospodářství a trhu práce.
Budování odolnosti je nutné proto, aby byly členské státy schopny čelit budoucím otřesům s omezenými ekonomickými
a sociálními následky. Za tímto účelem je třeba prohloubit HMU tím, že se dokončí bankovní unie, navýší vlastní zdroje

EU, zavede se funkce makroekonomické stabilizace pro eurozónu a také bude
důsledně prováděn sociální piliř.
Stanovisko EHSV rovněž vyzývá k tomu, aby byla prováděna účinná opatření ke snížení nadměrných přebytků a zvýšily
se veřejné investice a mzdy v zemích, které přebytky disponují. Ve střednědobém
horizontu by měl růst reálných mezd odpovídat skutečnému nárůstu produktivity
a inflace.

dluhu k HDP.

Nebylo by vhodné pobízet členské státy s vysokým veřejným dluhem a zápornou
nebo nulovou produkční mezerou k budování fiskální rezervy prostřednictvím
restriktivní fiskální politiky. To by v těchto zemích pravděpodobně vedlo k
zachování nízkého růstu, aniž by se napomohlo snížit poměr jejich veřejného

EHSV rovněž upozorňuje na to, že je naléhavě nutné přijmout pokyny a opatření nezbytné k povzbuzení veřejných
investic a usnadnění soukromých investic. Při uplatňování fiskálních pravidel EU by mělo být zohledněno tzv. zlaté
pravidlo.
Změny politiky by neměly být prováděny za cenu nižších příjmů pro financování sociálních investic a systémů sociální
ochrany či nebezpečí, že by se snížila sociální a pracovní práva. Zároveň by se mělo usilovat o větší sbližování
hospodářských a sociálních norem směrem vzhůru.
V neposlední řadě EHSV vyzývá členské státy, aby ukázaly nezbytné odhodlání rychle překonat zbývající neshody v
těchto otázkách. (jk)

Úspěch navrhované reformy DPH nelze navzdory velkému potenciálu považovat
za samozřejmost
EHSV ve stanovisku k návrhu Komise uvádí, že je třeba plně využít potenciálu
nového systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy a omezit jakékoli
možné negativní dopady na jednotný trh. Klíčem k úspěšnému uskutečnění
návrhu bude intenzivnější spolupráce mezi orgány a rozsáhlá komunikace.
EHSV považuje navrhovanou reformu za zásadní krok pro dokončení přechodu
na konečný systém DPH pro zdanění zboží v rámci obchodu mezi podniky, který
bude založený na zásadě místa určení. Je přesvědčen, že nový rámec může
podnikům poskytnout hmatatelný přínos.
„Reforma může mít pozitivní dopad na podniky a jejich růst, ale její úspěch není
jistý,“ prohlásil zpravodaj Krister Andersson. Vysvětlil, že je „třeba náležitě
uplatňovat pravidla a vnitrostátní daňové orgány musí zintenzivnit každodenní spolupráci a zároveň provádět
komunikační kampaň“.
Reforma změní zdanění přeshraničního obchodování se zbožím mezi podniky, ale služby budou i nadále zdaňovány v
jiném režimu. Vzhledem k tomu, že to může působit problémy, EHSV vyzývá k tomu, aby se prozkoumalo, jak by mohl
být co nejrychleji zaveden systém pro obě oblasti.
Spoluzpravodaj Giuseppe Guerini uvedl, že „společný systém pro zdanění zboží i služeb by více podporoval růst a
účinněji by zamezoval podvodům“.
EHSV v tomto stanovisku předkládá praktická doporučení, jak reformu provádět, a žádá, aby Komise vyjasnila
navrhovaná ustanovení týkající se jednoho správního místa a certifikované osoby povinné k dani. Je znepokojen tím, že
vzniknou nové překážky pro malé a střední podniky a startupy. V neposlední řadě EHSV doporučuje dostatečně
investovat do IT (hardware/software), aby byl řádně vyvinut stabilní a spolehlivý model jednoho správního místa. (jk)

Na slyšení EHSV zazněla výzva k nalezení celosvětového řešení otázky zdanění
v digitalizovaném hospodářství
Mezinárodní odborníci na daňové otázky a zástupci občanské společnosti vyzvali
na slyšení, které 29. ledna uspořádal EHSV, k zavedení účinného celosvětového
řešení zdanění podniků v digitalizovaném hospodářství, jež by bylo zaměřeno na
zamezení dalších jednostranných kroků a zajištění udržitelného růstu, investic,
daňové jistoty a spravedlnosti.
Vysoce postavení řečníci se shodli na tom, že účinným jak z hlediska regulace, tak
správy může být pouze celosvětové řešení, a uvítali probíhající debaty, jež jsou
součástí inkluzivního rámce G20/OECD pro řešení problému eroze základu daně
a přesouvání zisku (BEPS).
Účastníci diskutovali o možných přístupech ke zdanění podniků v digitalizovaném
hospodářství, o čemž se momentálně v tomto rámci diskutuje, a mimo jiné
i o nových systémech přidělování mezinárodních práv v oblasti zdanění (jako jsou zapojení uživatelů, marketingová
nehmotná aktiva a významná hospodářská přítomnost). Diskuse probíhala také o schopnosti jednotlivých zemí
uplatňovat práva v oblasti zdanění v případě BEPS.
Bylo navrženo, aby se plně prozkoumala možnost řešit daňovou otázku v rámci systému daně z přidané hodnoty, a byl
vysloven názor, že je třeba vypracovat společnou definici pojmu vytváření hodnot. Kromě toho bylo rozhodnuto, že je
také zapotřebí dále přezkoumat, zda by řešení vycházející z daně z příjmu zaměřené na daňové rozdělení výnosů bylo
vhodnější než řešení vycházející ze spotřební daně.
Řečníci nabádali k tomu, aby při navrhování nových pravidel byly dodrženy určité základní zásady, jako například

zamezení dvojího zdanění, jednoduchost, jistota a rovnost. Pro jednotlivé zúčastněné strany bude rozhodující
zjednodušená metodika. Je také nutné vypracovat a zavést spravedlivé a účinné mechanismy řešení sporů. Řečníci také
doporučili, aby byla provedena další hospodářská analýza dopadu projektu BEPS a možného dopadu jakýchkoli
budoucích opatření, která by mohla být zavedena.
Závěry slyšení budou využity jako podklad pro stanovisko z vlastní iniciativy, které vypracuje zpravodaj Krister
Andersson a které má být přijato na červencovém plenárním zasedání. (jk)

Kreativní Evropa (2021–2027): EHSV požaduje navýšit rozpočet a poskytnout
zvláštní podporu v rámci programu Horizont 2020
Evropské kreativní odvětví má velký potenciál, potřebuje však větší podporu, aby
se mohlo plně rozvíjet a stát se na světovém trhu významným
konkurenceschopným aktérem. Ambiciózní kulturní a kreativní odvětví by bylo
přínosné i pro jiná odvětví, jako je textilní průmysl, cestovní ruch, automobilový
průmysl, stavebnictví či zdravotní péče.

„Vzhledem ke všem závažným výzvám, před nimiž toto odvětví stojí – zachování
našeho kulturního dědictví, prosazování našich hodnot, oživení, inovace, zábava a
udržitelná pracovní místa a udržitelný růst –, je navrhovaný rozpočet ve výši 1,85
mld. eur příliš nízký,“ uvedla paní Butaud-Stubbs, zpravodajka stanoviska EHSV k
návrhu Komise o programu Kreativní Evropa (2021–2027).
„Digitální revoluce nabízí nové příležitosti, vyžaduje však investice do vzdělávání,
softwaru a zařízení,“ dodal spoluzpravodaj Zbigniew Kotowski. EHSV požaduje
vyčlenit na kreativní odvětví v rámci programu Horizont 2020 zvláštní rozpočet,
aby mohl být využit nesmírný inovační potenciál, které jeho jednotlivé sektory skýtají.
EHSV dále mj. navrhuje:
jasnou strategii EU pro kreativní a kulturní odvětví na jednotném trhu i ve vnější politice s cílem zvýšit
konkurenceschopnost;
nezávislou studii kvantitativních a kvalitativních dopadů velkých fúzí v audiovizuálním odvětví v USA na evropský
trh;
navýšení rozpočtu na meziodvětvové projekty o 80 mil. eur s cílem pomoci kancelářím programu Kreativní Evropa
propagovat program v jejich zemi a usilovat o vytvoření volných, rozmanitých a pluralitních mediálních podmínek
a o kvalitní žurnalistiku a mediální gramotnost. (sma)

Nastal čas začít konečně mluvit o Mezinárodním dni památky obětí holocaustu
Luca JAHIER
Při přípravách na pietní uctění Mezinárodního dne památky obětí holocaustu
můžeme jen stěží zůstat klidní. Místo mlčení, truchle sám ve skrytu duše, by
člověk nejraději křičel.
Jak to, že antisemitismus stále žije, ať již v Evropě nebo dokonce ve Spojených
státech? Jak to, že byla vloni ve Francii ve svém bytě ubodána a upálena žena,
která přežila holocaust? Jak to, že byla rok předtím zavražděna a poté svržena z
balkónu svého pařížského bytu bývalá učitelka z mateřské školky Sarah Halimi?
Paříž, Toulouse, Malmö, Kodaň, Berlín, Brusel. Naše lidskost je zbrocena krví
nevinných. To, co jsme považovali za nemyslitelné, nás opět pronásleduje.
V Německu bylo židům doporučeno přestat nosit jarmulku, aby se nestali oběťmi útoků. Ve Francii byly židovské děti
varovány, aby nenavštěvovaly místní školy považované za antisemitské. Ještě k tomu znesvěcovat hřbitovy, malovat
na synagogy a školy hákové kříže a na protiizraelských manifestacích nadávat židům do „opic a prasat“ – tak Evropa
znovu ukazuje svou hrůznou a nelidskou tvář.
Před několika staletími byli židé pronásledováni, protože byli náboženskou menšinou. V minulém století byli
považováni za hrozbu pro stát, a proto vzplanula touha je vyhladit. Dnes jsou židé terčem útoků především kvůli
konfliktům na Blízkém východě, i když antisemitské smýšlení je někdy spojeno i s popíráním holocaustu.
Mnoho židů začíná zakoušet zlobu frustrovaného, přehlíženého a bezmocného obyvatelstva. Počet židovských obyvatel
v Evropě se snižuje. Podle údajů EU klesl z přibližně 1,12 milionů v roce 2009 na 1,08 milionů v roce 2017. Ve Francii,
kde jich v EU žije nejvíce, poklesl z přibližně 500 000 v roce 2002 na 456 000 v roce 2017. Důvodem jejich odchodu jsou
trestné činy z nenávisti.
Téměř jedna třetina evropských židů se vyhýbá účasti na židovských akcích nebo návštěvám židovských míst, protože
se necítí v bezpečí. Podle průzkumu Evropské komise z prosince minulého roku se devět z deseti evropských židů
domnívá, že antisemitismus během posledních pěti let vzrost.
Celkem 89 % z 16 300 respondentů tohoto průzkumu provedeného v Belgii, Dánsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu,
Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku – tj. ve 12 zemích, kde žije 96 % evropských
židů – uvedlo, že s nejhoršími a nejproblematičtějšími projevy antisemitismu se lze setkat na internetu a na sociálních
sítích.
Nesmíme připustit, aby se tyto hrůzy vrátily. Musíme se vzchopit a proti trestným činům z nenávisti a nepřátelskému a
agresivnímu chování vůči židům a dalším menšinám bojovat. Nezačnou-li členské státy EU nebo mezinárodní
společenství okamžitě jednat, hrozí, že zvěrstva napáchaná v minulosti ožijí a zamoří naši společnost.

Ve zprávách se rozsáhle informovalo o tom, že pouhé tři dny předtím, než byl v Gdaňsku zavražděn Paweł Adamowicz,
byl v televizi v hlavním vysílacím čase odvysílán antisemitský satirický pořad. V něm byla charitativní organizace, která
pana Adamowicze pozvala na akci, během níž byl zabit, vykreslena jako netransparentně řízená struktura.
Pan Adamowicz se v době přibývajícího počtu trestných činů z nenávisti vždy neochvějně zasahoval o práva menšin. Byl
také neúprosným liberálním kritikem protipřistěhovaleckých politik vládnoucí konzervativní strany. Jeho vražda je
mementem toho, že pokud nechceme padnout za oběť nenávisti, musíme nenávistným verbálním projevům učinit
přítrž.
Připomínat si oběti holocaustu a nacistické brutality je v dnešní době stále důležitější. Holocaust je určujícím odkazem
evropských dějin a připomínání si šoa je důležitým prostředkem k předcházení antisemitismu.
Někteří historici upozorňují na to, že nadešel čas, aby na místo jednotlivých národních kultur chápání dějin nastoupila
kritická evropská kultura historického povědomí. Pokud nebudeme vzpomínat společně jako Evropané, hrozí nám, že
budeme chyby z minulosti opakovat.
Čím více budeme otálet se zákazem nenávistných verbálních projevů a čím déle budeme odkládat smíření s vlastní
minulostí, tím těžší bude vybudovat novou nefalšovanou společnou evropskou paměť a vytvořit novou identitu
založenou na rozmanitosti, smyslu pro společné dějiny, sounáležitosti a v neposlední řadě i společném údělu.
Jak napsal Primo Levi, autor románu Je-li toto člověk a posmrtně vydaných esejí L'asimmetria e la vita , ve své poslední
knize : „Stalo se to, a tudíž k tomu může dojít znovu.“

Novinky ze skupin
Projekty zaměstnavatelů v rámci rumunského předsednictví
skupina Zaměstnavatelé v EHSV
Mottem rumunského předsednictví Rady Evropské unie v první polovině roku
2019 je „Soudržnost, společná evropská hodnota“. Skupina Zaměstnavatelé
vnímá řadu synergií mezi prioritami rumunského předsednictví a svými vlastními
politickými cíli. Proto skupina plánuje akci během předsednictví, která se zaměří na podnikání.
V dubnu uspořádá skupina Zaměstnavatelé konferenci na vysoké úrovni o evropském modelu podnikání. Konference se
bude konat v Bukurešti pod záštitou prezidenta Rumunska ve spolupráci s rumunskou organizací zaměstnavatelů. Akce
se zaměří na budoucnost politiky pro malé a střední podniky, včetně potřeby nové vize a dodatečných opatření na
podporu podnikání a malých a středních podniků na úrovni členských států i na úrovni EU. Zaměstnavatelé se
domnívají, že podpora podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků jako vyspělé, proaktivní a účinné
politiky může Evropu posílit a zajistit, že bude schopna se lépe vypořádat s výzvami, jimž v současnosti čelí. (lj)

Skupina Zaměstnanci v EHSV vítá dohodu o rovnováze mezi pracovním
a soukromým životem
skupina Zaměstnanci v EHSV
Dne 24. ledna dosáhly Evropský parlament, Evropská komise a členské státy
dohody o směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem .
Skupina Zaměstnanci vedla v EHSV debaty o posílení práv pracovníků s
pečovatelskými povinnostmi, které proběhly v souvislosti se stanoviskem
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.
Odborové svazy naléhaly na přijetí toho legislativního opatření jako nedílné
součásti evropského pilíře sociálních práv a s cílem zajistit evropským občanům
pokrok v sociální oblasti.

„Vítáme tuto dohodu, která přináší pokrok v podobě 10 dnů otcovské dovolené v
době okolo narození dítěte. Tuto dovolenou mají otcové či rovnocenní partneři
placenu stejně jako nemocenskou, čímž je dosaženo cíle návrhu, kterým je posílení zapojení otců či partnerů. Matky
a otcové mají nárok na rodičovskou dovolenou, proplácenou na „přiměřené“ úrovni. Toto byla jedna z klíčových otázek
kampaně odborových svazů na pomoc rodičům při dosahování lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Osoby pečující o nemocného příbuzného budou mít navíc možnost využít 5 dnů pečovatelské dovolené,“ uvedla Gaby
Bischoff.
„Politiky rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jsou nástroji, jež ženám a mužům umožní činit rozhodnutí na
rovném základě,“ řekla zpravodajka stanoviska Erika Koller. „Tato dohoda není sice zázračná a nevyřeší všechno, ale
rozhodně se jedná o krok správným směrem.“ (ppr)

Společnost mimo velká města: úloha organizací občanské společnosti v boji proti
populismu
skupina Různorodá Evropa v EHSV
V současné době dosahuje populismus v EU nejvyšší míry od třicátých let 20. století. V této souvislosti vypracovala
skupina Různorodá Evropa v EHSV studii Společnost mimo velká města: úloha organizací občanské společnosti v boji
proti populismu, která je nyní dostupná online.

Studie identifikuje faktory, které ovlivňují to, že se občané přiklánějí k populismu,
a definuje úlohu organizací občanské společnosti v boji proti němu. Zabývá se
osmi oblastmi mimo velká města ze čtyř různých zemí, v nichž mají populisté
velký počet hlasů, vždy jednou nad a druhou pod průměrem v EU:
Klagenfurt-Villach a jižní Dolní Rakousko (Rakousko)
Drôme a Aisne (Francie)
Udine a Reggio di Calabria (Itálie)
Płocký a Nowosądecký okres (Polsko)
Důležité faktory, které vysvětlují vyšší podporu populismu v celé EU, jsou
hospodářský úpadek, sociální nestabilita a nízká úroveň vzdělání. Jsou ale i další
důležitější a vzájemně závislé faktory. Například se každodenně šíří dezinformace
o skutečných či domnělých rizicích a mladí voliči se cítí osloveni myšlenkou, že
populistické strany mohou pozitivním způsobem změnit stagnující a neefektivní
politické systémy.
Skupina Různorodá Evropa je pevně přesvědčena, že členové EHSV mají dvojí
úkol: musí ve své zemi i na úrovni EU intenzivněji usilovat o posílení sítí, lépe
vysvětlovat, o co v Evropské unii jde, a přibližovat ji občanům. Ochrana
a zachování liberální demokracie je přece úkolem nás všech! (cl)

Brzy v EHSV / kulturní akce
Kulturní akce v EHSV
EHSV organizuje kulturní akce, aby přitáhl širší publikum k diskusi o tématech, na
něž se zaměřuje, zdůraznil evropský rozměr díla určitého umělce, nebo vyzdvihl
méně známé evropské umělce, kteří by si zasloužili pozornost i za hranicemi své
země. Program na rok 2019 má pro každého něco.
Pod vedením členů, kteří v současnosti tvoří podvýbor pro kulturu – jsou to
Martina Širhalová (Zaměstnavatelé), Dirk Bergrath (Zaměstnanci) a Indrė
Vareikytė (Různorodá Evropa) (na fotce zleva doprava ) – EHSV organizuje
výstavy, koncerty, promítání filmů, živá vystoupení a mnoho dalších akcí.
Na první pololetí roku 2019 plánuje EHSV tyto kulturní akce: výstavu s názvem
„What's ‚old‘ anyway? Staying creative after retirement“, jež se zaměřuje na
kreativitu v důchodovém věku, živé vystoupení italské mezzosopranistky Valentiny Volpe, jedné z nejpopulárnějších
účastnic #Ode2Joy Challenge v rámci iniciativy Europa Nostra (21. února), promítání filmu „The man who mends
women“ (Muž, který uzdravuje ženy) věnovaného nositeli Nobelovy ceny míru za rok 2018 Dr. Denisovi Mukwegemu (6.
března), s doprovodnou otevřenou diskusí, a výstavu fotografií s názvem „Kindred Spirits“, jejichž autorkou je
nizozemská umělkyně využívající recyklované materiály Suzanne Jongmans a která bude zahájena v rámci konference
zainteresovaných stran o oběhovém hospodářství (6.–7. března).

Prostřednictvím těchto akcí, jež jsou často pořádány ve spolupráci s kulturními organizacemi a dalšími subjekty, se
EHSV snaží zdůraznit své politické priority a zvýšit povědomí o otázkách, jež se dotýkají evropské společnosti. (ck/dm)
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