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Zásadní úlohu v boji proti
padělání má celní unie

ÚVODNÍK

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
Mnoho tváří evropské solidarity
brexit, ekonomická konkurenceschopnost, tvorba pracovních míst a sociální zabezpečení, strach: Evropa čelí celé řadě problémů a mnozí Evropané – a já jsem jedním z nich – jsou
přesvědčeni, že Evropská unie může těmto výzvám čelit pouze společně a spojenými silami.
Letos v létě postihly mou domovskou zemi, Portugalsko, ničivé lesní požáry, které zasáhly
i několik dalších zemí jižní Evropy. Při našem boji s požárem jsme měli možnost se přesvědčit, co znamená evropská solidarita v praxi: dostalo se nám totiž okamžité pomoci
prostřednictvím unijního koordinačního systému, což nám pomohlo katastrofu zvládnout.
Přesto si bohužel tato rozsáhlá neštěstí vyžádala mnoho lidských životů.
Evropská solidarita má celou řadu podob, od balíčku na záchranu eura až po pomoc azylovým
střediskům v členských státech, jež byly nejvíce zasaženy migrací. Mohla by zahrnovat rovněž
vytvoření jednotné fronty proti zásahům ze strany mimoevropských představitelů do vnitrostátních nebo evropských rozhodnutí a záležitostí. Solidarita funguje vždy oboustranně –
každá země může pomoc někdy přijímat a jindy zase poskytovat. Solidarita každopádně
zahrnuje vzájemnou podporu a je neodmyslitelným prvkem evropské myšlenky.
Součástí evropské solidarity je rovněž dodržování jednotných demokratických pravidel.
Evropané musí mít jistotu, že jejich představitelé budou prosazovat hodnoty demokracie,
svobody projevu, nezávislosti sdělovacích prostředků, rovnosti mužů a žen a solidarity. Tam,
kde jsou tyto hodnoty ohroženy nebo již nejsou déle zaručeny, je společnou povinností EU
je bránit, a to i za použití sankcí nebo jiných opatření stanovených ve Smlouvách. Pevně
doufám, že v rozhodnutích, jež nás očekávají, nakonec ve všech členských státech převáží
demokratické zásady. Věřím rovněž, že všechny členské státy splní své povinnosti týkající
se azylového systému EU. Unie nemůže správně fungovat, bude-li chtít každý členský
stát fungovat po svém.
EHSV si je dobře vědom toho, jak důležitá je spolupráce na základě rovných podmínek
a při hledání vhodných kompromisů, jež budou dobře fungovat na východě i na západě,
na severu i na jihu, a jež budou přijatelné pro zaměstnance i zaměstnavatele, pro spotřebitele i výrobce. Znamená to dialog, ale také flexibilitu. Nezbytnými zásadami Unie
o 28 členských státech jsou ochota řešit problémy a připravenost obětovat své postoje ve
prospěch společných řešení.
Protože v Bruselu po letní přestávce opět pokračuje naše práce, chtěl bych vedoucím
evropským představitelům připomenout jejich povinnosti a odpovědnost vůči jejich vlastním občanům i vůči Evropě jako celku. Jsem přesvědčen, že mí kolegové z příslušných
členských států učiní maximum pro ochranu demokratických práv ve svých zemích a pro
podporu evropských řešení. Totéž očekávám i od evropských politických představitelů,
neboť svoboda a sociální smír jsou hodnoty, které jsou příliš významné na to, aby byly
vystaveny ohrožení.
Vítejte zpátky v Bruselu!
Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV

POZNAMENEJTE SI V TOMTO VYDÁNÍ
3.–4. října, Panama

9. setkání organizované občanské
společnosti Evropské unie, Latinské
Ameriky a Karibiku

3.–13. října, Brusel

výstava fotografií 20 let Evropského
fóra zdravotně postižených, JDE,
atrium v 6. patře

18.–19. října, Brusel

plenární zasedání EHSV
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Příspěvek EHSV k pracovnímu
programu Komise na rok
2018

Výroba padělků je na vzestupu.
I když je stále ještě považována za
externí jev, rozmáhá se rovněž v EU.
Pro zločinecké sítě je padělání ziskovou činností, s nižšími riziky než jiné
aktivity a s výhodou nižších nákladů
na dopravu a obcházení celních kontrol. Čísla, ačkoli do značné míry vycházejí z odhadů a aproximací, jsou však
alarmující. Podle OECD tvoří až 5 %
zboží dováženého do EU, neboli zboží
v hodnotě 85 miliard EUR, padělky
nebo nedovolené napodobeniny, což
způsobuje ztrátu přibližně 800 000 pracovních míst a zhruba 14,3 miliard EUR
ročně z ušlých daňových příjmů.
EHSV je přesvědčen, že EU a její členské státy by neměly tento jev již dále
přehlížet. Vyzývá je proto, aby podpořily zasažené malé a střední podniky
a průmyslová odvětví prostřednictvím
aktualizace, harmonizace a posílení

regulačního rámce. Antonello Pezzini
(skupina Zaměstnavatelé – IT), zpravodaj
stanoviska EHSV Odvětví padělaných
a pirátských výrobků, jež EHSV přijal
na svém červencovém plenárním zasedání, naléhavě vyzval Evropskou komisi
a členské státy, aby se zaměřily na zrychlení budování jednotného evropského
celního systému se sdílenými postupy
a nástroji a jednotnými databázemi, do
nichž lze okamžitě nahlížet.
Průmyslová odvětví a vlastníci značek
musí rovněž usilovat o uzavírání partnerství s poskytovateli internetových
stránek, výrobci obsahu, provozovateli elektronického platebního styku,
hospodářskými subjekty, zadavateli
reklamy a registry internetových
domén: společná opatření totiž mohou
přinést rychlá přizpůsobení náhlým
změnám trhu.
Zvláštní pozornost vyžaduje 3 000 svobodných pásem, která se nacházejí ve
135 různých zemích – např. svobodné

pásmo Tanger Med v Maroku, pouhých 15 km od EU –, protože se často
využívají jako místa k výměně obsahu
kontejnerů a opatření dokumentací
a novým označením.
EHSV požaduje, aby byl zaveden nový
rámec EU na období 2018–2021,
včetně plně financovaného a koordinovaného akčního plánu na posílení
právních předpisů a iniciativ na úrovni
EU proti padělání. (sma)
l

Michel Barnier v EHSV: „brexit
nebude žádné vyzobávání třešniček“
„Brexit znamená nejistotu,“ řekl
Michel Barnier na úvod diskuse se
členy EHSV dne 6. července, „nejistotu pro občany, podniky i v otázce
zaměstnanosti.“ Zdůraznil, že jeho
úkolem je jednat na základě návrhů
Spojeného království, jejichž součástí
je zrušení volného pohybu občanů
EU, plná právní autonomie, zrušení
úlohy Evropského soudního dvora
a nezávislost při podepisování dohod
o volném obchodu, což by znamenalo
opuštění celní unie a jednotného
trhu.
Jak dále prohlásil, existuje však i jedna
jistota: totiž že se Spojené království
stane třetí zemí a že:
●● základní svobody – volný pohyb
osob, zboží a kapitálu – jsou
nedělitelné;
●● není možné, aby se do jednotného trhu zapojila jen jednotlivá
odvětví;
●● EU si zachová svou nezávislost při
určování hospodářských a sociálních pravidel a norem, jež musejí
všechny třetí strany respektovat.

Pan Barnier uvedl, že Spojené království a EU si musejí uvědomit, že brexit
s sebou nese náklady a že úkolem
vyjednávacího týmu je udržet tyto
náklady co nejnižší.
Členové EHSV vyjádřili obavy týkající
se práv spotřebitelů, sociálních práv
a obchodní politiky. Irští a severoirští
členové připomněli otázku Velkopáteční dohody, jíž bylo dosaženo především díky pomoci EU.
Pan Barnier zdůraznil, že Evropská unie
chce spravedlivou, vyváženou dohodu
a že nejhorší by bylo, kdyby se žádné
dohody dosáhnout nepodařilo. To by
totiž znamenalo návrat do dávné minulosti a obchodní vztahy se Spojeným
královstvím by se řídily pravidly WTO,
což by přineslo zdražení výrobků.
Všichni se shodli na tom, že i když je
brexit důležitý a zajištění dobré dohody
je v zájmu EU-27 i Spojeného království,
nejdůležitější otázkou je budoucnost
Evropy. „Musíme zajistit, aby si lidé
uvědomili nesčetné výhody plynoucí

EU musí vyřešit otázku
demontáže lodí
EHSV požaduje, aby byl
do roku 2018 vypracován
dlouhodobý akční plán pro
sociální ekonomiku
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Padělané výrobky stojí EU ročně 800 000 pracovních míst

www.eesc.europa.eu

Michel Barnier, hlavní vyjednavač EU
pro brexit, s předsedou EHSV Georgesem
Dassisem
z členství v EU. Brexit velmi jasně ukázal,
že řada lidí si není vědoma toho, že tyto
výhody plynou z členství v EU. Ve Spojeném království si mnoho lidí začíná tuto
skutečnost uvědomovat až nyní. Úkolem
evropských aktérů je teď zajistit větší sílu
a soudržnost EU-27. EHSV je připraven
být v tomto procesu klíčovým partnerem,“ uvedl závěrem předseda EHSV
Georges Dassis. (sma)
l

Příspěvek EHSV k pracovnímu
programu Evropské komise na
rok 2018

Financování venkova: jednoduše, ale lépe
Evropské venkovské oblasti se liší jak mezi
jednotlivými členskými státy, tak v jejich
rámci. Tyto rozdíly je nutné si uvědomit a zajistit, aby je zohledňovaly programy pro rozvoj
venkova. EHSV ve svém stanovisku z vlastní
iniciativy Od deklarace Cork 2.0 ke konkrétním
opatřením požaduje cílenější financování ve
prospěch rozvoje venkovských oblastí.
Rozvoj venkova je horizontální otázkou, kterou
nemůže řešit jen Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova. V zájmu snížení existujících rozdílů a územní nerovnováhy EHSV požaduje soudržnější politiku a zvýšení podílu prostředků ze
všech ESI fondů na rozvoj venkova.
EHSV se domnívá, že otázka ochrany venkova
by měla být povinnou součástí všech politických
rozhodnutí a že je velice naléhavé provést zjednodušení na všech úrovních. Výbor se staví za
deklaraci Cork 2.0, neboť ta důrazně podporuje
politiku venkova na úrovni EU.
Udržitelné zemědělství a rozvoj venkova vyžadují
inovativní řešení. Existuje zde velký potenciál pro
inteligentní řešení v oblasti klimatu a intenzivnější
oběhové hospodářství založené na biotechnologiích. Výroba solární, větrné a vodní energie a bioenergie může nejen prospívat klimatu, ale může rovněž
poskytovat udržitelné příjmy obyvatelům venkova.

Zpravodajka stanoviska Sofia Björnsson
(skupina Různé zájmy – SE) během debaty
Mají-li na venkově zůstávat mladí lidé a podniky
prosperovat, je zde nutné kvalitní pokrytí širokopásmovým připojením. Tam, kde k tomu nestačí
tržní síly, by měly širokopásmovému připojení
odlehlých komunit pomoci finanční prostředky EU.
Zemědělská půda a lesy, jež tvoří 85 % celkové
rozlohy EU, vytvářejí rozmanité krajinné prostředí,
které může přispívat k rozvoji jiných hospodářských činností, než je zemědělství, a to zejména
v odvětví cestovního ruchu a rekreace.
Zemědělství je také hlavní hnací silou přechodu
k udržitelným potravinovým systémům. Podpora
místní spotřeby zkracuje dodavatelské řetězce,
a pomáhá tak našemu životnímu prostředí. (sma)l

EHSV vyzývá EU, aby v právních předpisech
uznala různorodost malých a středních podniků

Vytvoření pozitivně laděné argumentace
pro EU, posílení jejích hospodářských základů,
podpora jejího sociálního rozměru, usnadnění
přechodu na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství a posílení postavení a účasti občanské
společnosti – příspěvek k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2018

●● podpora podnikání, inovací a průmyslového
rozvoje;
●● sociální rozměr EU;
●● veřejné finance zaměřené na udržitelný růst,
inovace, zaměstnanost a soudržnost;
●● ochrana Evropanů před bezpečnostními
hrozbami;
●● rozvoj strukturovaného občanského dialogu.

EHSV v tomto svém příspěvku k pracovnímu programu na rok 2018, jenž byl přijat dne 5. července,
vyzývá Evropskou komisi, aby uznala udržitelný
rozvoj za zastřešující přístup ke své činnosti, přičemž odkazuje na tři „pilíře“ udržitelnosti: i) posílení hospodářských základů Evropy; ii) podporu
jejího sociálního rozměru; iii) usnadnění přechodu
na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství.

12. července se předseda EHSV Georges Dassis
setkal s prvním místopředsedou Evropské komise
Fransem Timmermansem, aby jej s tímto dokumentem seznámil. Pan Dassis zdůraznil, že zaměření na udržitelný rozvoj vyplývá ze silné vazby
mezi hospodářstvím, zaměstnaností, obecným
blahobytem a životním prostředím.

EHSV formuloval detailní doporučení pro činnost
v těchto 6 prioritních oblastech politiky:
●● další rozvoj jednotného trhu;

Pan Dassis během této schůzky rovněž poukázal
na otázku odpovídajícího zapojení EHSV do mnohostranné platformy pro cíle udržitelného rozvoje,
kterou zřídila Komise. (mm)
l

Robotizace dopravy musí být zaměřena
na vytváření přidané hodnoty pro společnost

Lepší dostupnost, větší efektivita, vyšší bezpečnost provozu a snížení emisí – to je jen několik
příkladů výhod digitalizace a robotizace dopravy.
S postupným vývojem této revoluce se však
také ukazují potenciální hrozby tohoto jevu. Je
nezbytné, aby tvůrci politik EU tyto obavy řešili,
má-li společnost v co největší míře tento vývoj
využít.
Pokud jde o digitální dopravu, největší obavou
občanů se zdá být bezpečnost a ochrana soukromí. V budoucnu bude doprava zcela založená
na datech, a proto je zásadní zajistit ochranu
údajů. Pro rozptýlení obav veřejnosti bude také
nezbytné posílit kybernetickou bezpečnost a řešit
otázky odpovědnosti.

2

Ve stanovisku, které bylo přijato na červencovém plenárním zasedání (zpravodajka: Milena
Angelova, skupina Zaměstnavatelé – BG), vyjádřil EHSV znepokojení nad nevhodnou formulací
politik týkajících se malých a středních podniků
a jejich neúčinným prováděním, což negativně
ovlivňuje jejich efektivitu, a vyzval Komisi, aby se
těmito otázkami zabývala.
EHSV ocenil úsilí, které bylo v posledních deseti
letech vyvinuto o to, aby se malé a střední podniky
staly ústředním bodem hospodářských politik, ale
zdůraznil, že politiky EU jsou příliš obecně zaměřené a neuznávají různorodost těchto podniků.
Politiky EU pro malé a střední podniky by se
měly důkladně zabývat specifickými potřebami
mj. mikropodniků, rodinných a „tradičních“ podniků, sociálních podniků, svobodných povolání
či samostatně výdělečně činných osob, jež mají
často velmi odlišné právní formy a jinak fungují.
Kromě toho vyzval EHSV Komisi, aby posoudila,
zda stávající definice malých a středních podniků

EHSV: POHLED ZEVNITŘ
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Digitalizace a robotizace dopravy přináší
nesčetné výhody, ale způsobuje rovněž sociální problémy, které tvůrci politik EU musí
řešit. V první řadě se jedná o ohrožení ochrany
soukromí občanů a ztrátu pracovních míst.
Tak zní konstatování EHSV obsažené v zásadním stanovisku z vlastní iniciativy, které bylo
přijato na červencovém plenárním zasedání.

Malé a střední podniky jsou páteří evropské
ekonomiky a mají obrovský potenciál přispět
k jejímu rozvoji. EHSV to uznává, a proto se aktivně
snaží přesvědčit orgány EU a členské státy, aby
vypracovaly důrazné politiky na podporu malých
a středních podniků.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
Právě vyšla brožura EHSV: Pohled zevnitř –
Výroční zpráva o činnosti za rok 2016. Jedná se
o verzi zprávy o činnosti za rok 2016, která je
určena široké veřejnosti.

Značné znepokojení veřejnosti vyvolává rovněž
dopad na trh práce a povahu práce. Doprava bez
lidského řízení a rostoucí využití robotiky v provozu
terminálů bude znamenat ztrátu pracovních míst.
Roboti nás o pracovní místa nejen připravují, ale
také je vytvářejí, a to zejména v oblasti komunikačních technologií, digitálních služeb, elektroniky
a robotiky. Ubude fyzické práce a rutinních úkolů,
naopak řešení problémů a kreativní úkoly budou
hrát stále významnější úlohu. Z tohoto důvodu
je nezbytné řešit nedostatky v oblasti dovedností
a přizpůsobit systémy vzdělávání s cílem reagovat
na poptávku po nových dovednostech. (dm) l

Tato publikace, doplněná grafy a různými
vizuálními prvky, umožňuje lépe pochopit, jak
EHSV funguje. Existuje v šesti jazykových verzích – anglické, francouzské, německé, španělské, italské a polské. V tištěné podobě ji můžete
získat kontaktováním EHSV: http://www.eesc.
europa.eu/en/general-contact-form
Brožura a úplné znění zprávy jsou k dispozici zde:
Brožura: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/
files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf
Úplné znění (pouze v angličtině): http://www.
eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/
docs/aar2016.pdf (jp)
l

Zpravodajka stanoviska Milena Angelova (skupina
Zaměstnavatelé – BG) na červencovém plenárním zasedání
odpovídá jejich různorodosti, dynamice jednotlivých odvětví a specifickým rysům.
Malé podniky a mikropodniky často neví o existenci mechanismů podpory. Ve velké míře rovněž
chybí komunikace mezi tvůrci politik a malými
a středními podniky, což je třeba neprodleně řešit.
EHSV je aktivním zastáncem evropských malých
a středních podniků a přijal již několik stanovisek
týkajících způsobů koncipování těchto podpůrných politik. Jedná se např. o stanoviska týkající se
přezkumu iniciativy „Small Business Act“ (2011),
přístupu k financování, programu COSME, malých
a středních podniků a jejich celosvětových příležitostí (2012) či inteligentní regulace (2013). (mq)l

EU musí vyřešit otázku demontáže lodí
© Shutterstock

Evropa má schopnosti a technické know-how
pro opravy a údržbu plavidel a vrtných plošin pro
těžbu ropy a zemního plynu. Evropa má eminentní
zájem na zachování a rozšíření specializovaného
odvětví příbřežní recyklace. Komise musí nyní doplnit nařízení o recyklaci lodí finančním nástrojem
na podporu recyklace v zařízeních schválených EU.
EHSV a poslanci EP ze skupiny Zelených (paní Margrete Auken (DK), pan Pascal Durand (FR) a pan
Bart Staes (BE)) uspořádali na konci června dvě
akce, na nichž bylo zdůrazněno, že je zapotřebí,
aby Evropská komise přijala naléhavá opatření.

EHSV, který nyní podpořili tři poslanci EP ze skupiny
Zelených, stanoví zvláštní poplatek za každé plavidlo, který by byl uložen na vázaném účtu ve velké
finanční instituci. Daný kapitál by byl vytvářen majiteli lodí, kteří by při každém vplutí svého plavidla do
přístavu EU zaplatili odpovídající poplatek do fondu
svázaného s tímto konkrétním plavidlem s cílem
financovat jeho bezpečnou a udržitelnou recyklaci.

Nařízení EU o recyklaci lodí z roku 2013 sice zakazuje tzv. plážovou metodu (demontáž lodí na
pláži) a stanovuje předpisy pro bezpečnou a udržitelnou recyklaci evropských plavidel a plovoucích
vrtných plošin pro těžbu ropy a zemního plynu,
neplní však svůj účel v tom smyslu, že mezinárodní námořní právo usnadňuje výměnu vlajky.

Zástupci odvětví recyklace a přístavů EU potvrdili,
že mají know-how pro demontáž plavidel v souladu s právními předpisy EU a že jsou ochotni
investovat a vytvářet udržitelná pracovní místa
v EU. Evropští majitelé lodí však vyjádřili silné
výhrady a tvrdí, že Hongkongská úmluva Mezinárodní námořní organizace (IMO) stanovila odpovídající normy s cílem vyloučit zneužití, které bylo
prokázáno u účastníků, a to i přes jasné důkazy
o tom, že loděnice certifikované prostřednictvím
Hongkongské úmluvy nesplňují ani nejnižší požadovanou úroveň dodržování předpisů.

Ve stanovisku z roku 2016, které vypracoval zpravodaj pan Martin Siecker (skupina Zaměstnanci – NL)
a spoluzpravodaj Richard Adams (delegát CCMI –
UK), je EHSV zastáncem finančních pobídek v rámci
nařízení o recyklaci lodí, které by účinně odradily
majitele plavidel od výměny vlajky lodí na vlajku
nečlenských států EU. Finanční nástroj předložený

Demontáž na plážích v jižní Asii je podle údajů
Mezinárodní organizace práce nejnebezpečnější prací na světě. V posledních 30 letech byla
velká většina vyřazených plavidel demontována
právě tam. Nechránění zaměstnanci demontovali
lodě v přílivových zónách, což má katastrofické
důsledky pro životní prostředí. (sma)
l

EHSV požaduje, aby byl do roku 2018
vypracován dlouhodobý akční plán pro
sociální ekonomiku

DNY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 2017
Ve dnech 26. a 27.
června pořádal EHSV akci
Dny občanské společnosti
2017. Toto významné
setkání organizací občanské společnosti z celé
Evropy bylo výrazným
příspěvkem občanské
společnosti k rozpravě,
kterou svojí bílou knihou
o budoucnosti Evropy zahájila Komise. Bylo zdůrazněno, že je zapotřebí nový
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
politický impuls k obnoFederica Mogherini a předseda EHSV Georges Dassis
vení EU v souladu s našimi
základními hodnotami a k tomu, aby organizace
společnosti, aby se v těchto kritických časech ujaly
občanské společnosti vyjádřily odhodlání postuvůdčí úlohy, a upozornil na nárůst populismu.
povat na tomto poli kupředu. Přijata a předložena
rozhodovacím orgánům EU byla řada klíčových
Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpožadavků a závazků občanské společnosti (viz
pečnostní politiku Federica Mogherini zdůraznila
http://bit.ly/2vWVffV) týkajících se čtyř problemavýznam participativní demokracie. Pozastavila se
tických témat: populismu, technologické revoluce
nad rolí, již občanská společnost hraje v migrační
a jejího dopadu na práci a demokracii, posílení
krizi, a navrhla, aby EHSV vypracoval stanovisko
postavení organizací občanské společnosti a socivěnující se ceně neexistující migrace: „Mám
ální a územní soudržnosti.
totiž dojem, že kdyby všichni migranti ze dne na den
zmizeli, odvětví našich ekonomik by se nazítří zhrouPředseda EHSV Georges Dassis ve svém zahatila,“ prohlásila. S její myšlenkou se předseda EHSV
jovacím projevu vyzval organizace občanské
Georges Dassis okamžitě ztotožnil. (mr)
l

Rozprava o budoucnosti Evropy:
EHSV volá po vědomí společného cíle
EU by se při rozhodování o svém budoucím
směřování měla snažit jednat s vědomím společného cíle, v němž se odráží smýšlení, které
bylo pohnutkou pro její zakladatele a jímž se
vyznačují všechny její zásadní úspěchy.
EHSV ve svém usnesení k bílé knize Komise
o budoucnosti Evropy uvádí, že nevěří, že by
tohoto vědomí společného cíle mohlo být dosaženo zvolením jednoho z pěti předložených scénářů. Komise by místo toho měla hledat odpovědi
zkoumáním příkladů z 60leté existence EU.
Usnesení, jež bylo přijato na červencovém plenárním zasedání EHSV, vzešlo z dubnové žádosti
předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera a bylo
prvním příspěvkem EHSV k celounijní rozpravě
o budoucnosti Evropy. Výbor mimoto v 27 členských zemích uspořádal vnitrostátní diskuse se
zástupci občanské společnosti. Jejich závěry
budou podkladem pro stanovisko, jež bude na
toto téma vypracováno během letošního roku.
Výbor uvádí, že EU potřebuje komplexní strategie
a soudržný přístup. Skutečná rozprava o budoucnosti by se rovněž měla soustředit na lepší sdílení politické moci ve všech oblastech. Tradiční
rozdělení na vnitrostátní a evropskou úroveň by
mělo zmizet.

Druhého Evropského dne podniků sociální
ekonomiky (SEE) se zúčastnilo více než 130
představitelů sociální ekonomiky, kteří vyzvali
tvůrce politik, aby zvýšili úsilí o rozvoj sociální
ekonomiky.

●● 6zero1 (Lucembursko) je inkubátor podniků
sociální ekonomiky, který podporuje podnikatele prostřednictvím odborné přípravy,
financování a poradenství v tom, aby rozvinuli
ekonomicky životaschopnou činnost.

Ve svém úvodním proslovu místopředseda EHSV
Michael Smyth požadoval vypracování dlouhodobého plánu pro sociální ekonomiku jako součásti pracovního programu Komise na rok 2018.

Z těchto úspěšných příběhů vycházejí semináře,
na nichž:
●● bylo zdůrazněno, že je třeba chránit podniky sociální ekonomiky vytvořením rovných
podmínek a ukončením zneužívání ze strany
tradičních podniků (seminář o nových ekonomických modelech);
●● se vyzývalo k tomu, aby byly zlepšeny politiky
EU v oblasti migrace s cílem usnadnit včasný
přístup na pracovní trh a zapojit sdělovací
prostředky do šíření pozitivních příkladů
(seminář o integraci migrantů);
●● se vyzývalo k tomu, aby byl na úrovni EU
a na místní úrovni vypracován projekt za účelem šíření osvědčených postupů pro bezplatnou
činnost v oblasti sociální ekonomiky se zapojením společností (seminář o územní soudržnosti).

Na akci byly představeny čtyři případové studie
inovativních evropských začínajících sociálních
podniků:
●● PermaFungi (Brusel) je městský projekt spočívající v produkci hub pěstovaných v kávové
sedlině, který vytváří udržitelná pracovní
místa pro osoby s nízkou kvalifikací.
●● Solidarity Salt (Řecko) má za cíl posílit postavení žen z řad uprchlíků a rozvíjet místní
ekonomiku. Vysoce kvalitní mořská sůl je
získávána z řeckých solných ložisek a balena
v ručně vyrobených sáčcích.
●● HopHopFood (Paříž) usiluje prostřednictvím
digitální platformy o vytvoření solidárního
prostoru pro osoby ohrožené nedostatkem
potravin a o omezení plýtvání potravinami.

Výbor se angažuje v oblasti sociální ekonomiky
již více než 10 let a za účelem prosazování tohoto
programu vytvořil synergie s orgány EU. (mr) l

EHSV si uvědomuje, že někdy může být zapotřebí
diferencovaná integrace a že posílená spolupráce
v konkrétních oblastech mezi některými členskými
státy by mohla přispět k překonání překážek nebo
k podpoře pozitivní dynamiky v rámci procesu
evropské integrace, důrazně však trvá na tom,
že je třeba podporovat sbližování v rámci Unie
a vyvarovat se roztříštěnosti a rozdělení.
EHSV navrhuje, aby ústřední úlohu při určování
budoucího směřování EU hrál Evropský parlament s pomocí vnitrostátních parlamentů. Výbor
je zastáncem hlubší integrace, postupných kroků
k politické unii se silným sociálním rozměrem, prohloubení HMU a soudržnější správy. (ll)
l

Turecko: výjimečný stav by měl
být odvolán co nejdříve

Probíhající jednání o rozšíření, uvolnění vízového režimu a celní unii mohou dospět k pokroku
jen v atmosféře dodržování občanských svobod,
říkají organizace EU a Turecka
Na zahajovacím zasedání 36. schůze smíšeného
poradního výboru EU-Turecko (SPV) uvítal předseda EHSV Georges Dassis tureckého ministra pro
evropské záležitosti Ömera Çelika a uvedl: „I přes
existující napětí je dialog naprosto nezbytný, a to
zejména v těžkých časech, jichž jsme právě svědky.“
Dále vyjádřil své obavy ohledně současné situace
v Turecku. „EHSV vyjadřuje svou solidaritu a plnou
podporu organizacím turecké občanské společnosti, jež hájí demokracii. Doufáme, že Turecko

bude opět zcela demokratickou zemí,“ uvedl závěrem pan Dassis. Ömer Çelik řekl: „Jsme zapojeni
do integračního procesu EU a naším cílem je plné
členství – žádná jiná forma spolupráce nás nezajímá.“ SPV znovu zopakoval, že důrazně odsuzuje
pokus o státní převrat, avšak vyzdvihl, že musí být
dodržováno právo na spravedlivé soudní řízení
a řádný proces a že veškerá přijímaná opatření by
měla dále posilovat demokracii, občanská práva
a sociální soudržnost, respektovat všeobecná
základní práva, nezávislost soudnictví a zásadu
právního státu. Vyslovil rovněž velké znepokojení
ze zatýkání a hromadného propouštění úředníků
veřejné správy. SPV sdružuje zástupce organizované občanské společnosti z EU a Turecka. (ks)l
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VE STRUČNOSTI
Místopředseda EHSV Gonçalo Lobo Xavier členem poroty pro
výběr Evropského hlavního města dobrovolnictví 2019
Pan Gonçalo Lobo Xavier, místopředseda EHSV pro komunikaci, byl již
druhý rok po sobě pozván, aby se stal
členem poroty, která vybere Evropské
hlavní město dobrovolnictví 2019. Dne
30. června byl sestaven užší seznam
kandidátů, na nějž byla zařazena tato

skupina EHSV Různé zájmy
V rámci estonského předsednictví
EU uspořádala skupina EHSV Různé
zájmy dne 12. září 2017 mimořádnou schůzi v hlavním městě Estonska
Tallinnu.
Konference na téma Inteligentní řešení
pro udržitelnou a inkluzivní společnost
se zaměřila na podporu elektronických
služeb, elektronické veřejné správy,
rozvoje měst a elektronických řešení.
Konference posoudila jejich úlohu při
podpoře inovací a vytváření udržitelné
a inkluzivní EU, což je klíčovou součástí
pracovního programu současného
estonského předsednictví.
Této akce se zúčastnilo více než 100
zástupců místní občanské společnosti
a odborníků. Konferenci zahájil pan

Indrek Saar (ministr kultury, Estonsko), Arnold Rüütel (bývalý prezident Estonska),
Luca Jahier (předseda skupiny Různé zájmy EHSV)
Luca Jahier, předseda skupiny Různé
zájmy, a hlavní projevy pronesli estonský ministr kultury pan Indrek Saar
a bývalý prezident Estonska Arnold
Rüütel.
Konference byla rozdělena na dva
souběžné workshopy, což umožnilo
zaměřit se na inteligentní technologie
ve službách vyváženého sociálního
rozvoje na jedné straně a inteligentní
řešení pro udržitelné zemědělství na
straně druhé.

Workshop 1 se zaměřil na:
●● rozvoj služeb elektronického
zdravotnictví,
●● elektronická řešení a podpůrné
technologie pro znevýhodněné
skupiny,
●● přínosy inkluzivní společnosti.
Workshop 2 se zaměřil na:
●● inovace a udržitelnost v zemědělství,
●● pohled EHSV na udržitelné zemědělství a inovace,
●● jednoduchá elektronická řešení
pro inteligentní zemědělství. (cl)l

Digitální revoluce má dopad
na organizaci práce a potřeby
v oblasti dovedností a nutí podniky
k tomu, aby se přizpůsobily
skupina Zaměstnavatelé
v EHSV

Budoucí trh práce bude vyhledávat pracovníky s digitálními
a podnikatelskými dovednostmi
a také kreativitu. V důsledku digitalizace se organizace práce vyznačuje
zvýšenou flexibilitou, což ovlivňuje
to, kdy, kde a jak je práce vykonávána. To jsou jen některé z hlavních
závěrů nedávno zveřejněné studie
s názvem Dopad digitalizace a ekonomiky založené na poptávce na trhy
práce a důsledky pro zaměstnanost
a pracovní vztahy.

Teroristické útoky, k nimž v nedávné
době došlo v Bruselu, Paříži, Turku a Barceloně a při nichž zahynul velký počet lidí
a ještě více jich utrpělo vážná zranění,
nám opět ukázaly, že Evropa je i nadále
terčem násilných a barbarských činů.
Pachatelé těchto teroristických útoků
hodlají přímo zasáhnout náš demokratický systém a naše svobody, naše
mírové soužití a naše hodnoty spočívající v respektování rozmanitosti.

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby
evropská společnost reagovala svorně
a jednotně. Politické strany, odbory,
podniky a organizace občanské společnosti musejí tváří v tvář těmto tragickým událostem vystupovat jednotně
a důrazně dávat najevo, že nám tyto
útoky a hrozby nenahánějí strach a že
se jim nepodaří rozvrátit náš demokratický systém a naši pospolitost.
Zároveň bychom se měli odvrátit od
těch, kdo se snaží této situace využít k politickým cílům a viní z těchto

EHSV se již potřetí zúčastnil konference Deutsche Welle Global Media
Forum (GMF). Tato akce, jež se zaměřila na téma Identita a rozmanitost, se
konala ve dnech 19. až 21. června

Dne 20. září 2017 v 18:30 se bude
v zasedací místnosti VMA 3 promítat
poslední film v souvislosti s 60. výročím podpisu Římské smlouvy. Jedná
se o film z produkce BBC věnovaný
Svatému Kolumbánovi, irskému misionáři žijícímu v 6. století, který procestoval evropské země, zakládal v nich

Tato studie se zabývá dopadem digitalizace na zaměstnanost, podniky
a pracovněprávní vztahy z hlediska
vytváření, změny či rušení pracovních míst, vývoje úlohy zaměstnanců
a zaměstnavatelů a změn v organizaci
práce.
Na rozdíl od mnoha jiných studií, které
byly již v této oblasti vypracovány a jež
se zabývaly převážně perspektivou
zaměstnanců nebo pracovníků, kteří
nabízejí svou pracovní sílu na online
platformách, klade tato studie zvláštní
důraz na aspekty, které jsou důležité
pro zaměstnavatele, jednotlivá odvětví
a podniky všech velikostí.

Deutsche Welle Global Media Forum
v Bonnu. Členové EHSV se zúčastnili
různých panelových diskusí a v přítomnosti přibližně 600 novinářů
a 1500 dalších účastníků tlumočili
názory občanské společnosti.

Promítání filmu Cérbh é Colombanus

Tuto studii vypracoval pro Evropský
hospodářský a sociální výbor výzkumný
tým z Centra pro evropská politická studia (CEPS) na žádost skupiny Zaměstnavatelé. Dokument je k dispozici
ke stažení na této adrese. (lj)
l

zločinů migranty a uprchlíky, čímž
podněcují ke xenofobii a k rasismu.
Spojme se na obranu našich demokratických hodnot před radikalismem a terorismem, které ostře
odsuzujeme!

kláštery a zmapoval tak Evropu ještě
předtím, než vznikla ve své moderní
podobě. Bývalá irská prezidentka Mary
McAleese procestovala Irsko, Francii,
Rakousko, Švýcarsko a Itálii a zjistila,
že Evropa, jež je dnes často rozdělená,
se může v mnohém poučit z otevřenosti vůči rozmanitosti.

Označení „Good Food“ jídelně EHSV
Bruselská agentura pro životní prostředí nedávno udělila společné jídelně
EHSV a VR označení „Good Food“ za to, že
podává kvalitní pokrmy a důsledně řeší
plýtvání potravinami. Organizace Bruxelles Environnement ve svém zpravodaji

Braňme naše demokratické hodnoty
před radikalismem a terorismem!
skupina Zaměstnanci v EHSV

města: Augšpurk (Německo), Cascais
(Portugalsko) a Košice (Slovensko).
Konečný vítěz bude vyhlášen 1. nebo
2. prosince 2017. Více informací naleznete na webu http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

zveřejnila rozhovor se Silvií Staffa, která
je v EHSV odpovědná za životní prostředí
a cateringové služby, a s Catherine Van
Ranst, jež ve VR řídí projekty týkající se
udržitelných potravin. Tento rozhovor
naleznete zde: http://bit.ly/2uF7YFl

Stážisté EHSV, kteří nastoupili na
jaře 2017, dostali příležitost představit na červencovém plenárním zasedání EHSV závěry svojí zprávy EU ve
sdělovacích prostředcích a sociálních médiích: pohled mladých lidí.
Cílem této zprávy bylo předložit členům EHSV a orgánům EU doporučení
týkající se toho, jak by Unie mohla
zlepšit svou strategii pro sdělovací
prostředky a sociální média, aby více
oslovovala mladou generaci.
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URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EHSV info není oficiální zprávou o činnosti EHSV. K tomuto účelu slouží Úřední věstník Evropské
unie a jiné publikace Výboru.
Přetisk je povolen, pokud je jako zdroj uvedeno EHSV info a jeden výtisk je zaslán redakci.
Náklad: 6500 výtisků
Příští číslo vyjde v říjnu 2017.
VYTIŠTĚNO NA 100% RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
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