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České předsednictví Rady Evropské unie bude postaveno před otázku, jak 
se vypořádat nejen s humanitární krizí, kterou vyvolala válka na Ukrajině,  
ale také s přetrvávajícími hospodářskými důsledky této války, jako jsou rostoucí 
ceny pohonných hmot a energie. Půjde přitom o skutečně nelehký úkol, 
neboť Evropa se dosud plně nevzpamatovala ani z krize způsobené pandemií 
COVID-19.

Za těchto mimořádně obtížných podmínek je tedy povzbudivé, že se nadcházející 
předsednictví hodlá zaměřit na energetickou bezpečnost, budování strategické 
odolnosti evropského hospodářství, zvýšení obranyschopnosti EU a na posílení 
bezpečnosti kyberprostoru. Jde totiž o otázky, které mají pro Unii zásadní 
význam. 

Totéž platí i pro zvládání uprchlické krize a poválečnou obnovu Ukrajiny,  
do jejichž řešení se Praha již pustila. Je povinností Evropy pomoci lidem,  
kteří z Ukrajiny uprchli, ale i těm, kteří se rozhodli ve své zemi zůstat. EHSV stojí 
za Ukrajinou a jejími občany, o čemž svědčí i skutečnost, že jsme ukrajinské 
občanské společnosti poskytli část našich prostor.

Tragické události, jichž jsme v posledních měsících svědky, nám drasticky 
připomněly, co původně stálo za zrodem EU: snaha zaručit na našem kontinentu 
trvalý mír. Evropská Unie je založena na principu práva, nikoli na principu moci. 
Naše síla přitom pramení z toho, že jsme jednotní. My všichni vyznáváme 
společné evropské hodnoty, které nelze za žádných okolností zpochybnit:  
úctu k lidské důstojnosti, dodržování lidských práv, svobodu, demokracii, 
rovnost a právní stát. Proto mě také těší, že nadcházející předsednictví zařadilo 
právní stát a odolnost demokratických institucí mezi své hlavní priority. 

Česká republika bude mít během svého předsednictví ještě další důležitý úkol, 
a to aby řádně, transparentně a věcně navázala na Konferenci o budoucnosti 
Evropy. Ta sice již skončila, nicméně práce pokračuje a rozhodující bude,  
co přijde dál. Vyvolali jsme v občanech velká očekávání a nesmíme je zklamat.

EHSV je odhodlán úzce spolupracovat s českým předsednictvím na plnění našich 
společných cílů. Zároveň budeme usilovat o to, aby se EU ve své strategické 
agendě zaměřila na vybudování bezpečné, ekonomicky prosperující, sociálně 
inkluzivní a odolnější Evropy. Pomocí našich průzkumných stanovisek 
přispějeme k řešení takových otázek, jako je svrchovanost v oblasti údajů, 
sociální dialog v kontextu ekologické transformace, energetická chudoba nebo 
rovnost žen a mužů. Vynasnažíme se, aby po celou dobu předsednictví byly 
zřetelně slyšet názory organizací evropské občanské společnosti. 



European Economic
and Social Committee

Činnost EHSV   
během českého předsednictví

Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost – ECO

• Aktivně usilovat o zapojení organizované občanské 
společnosti do přípravy, provádění a sledování národních 
plánů pro oživení a odolnost a o přepracování procesu 
evropského semestru s cílem optimalizovat hospodářské 
oživení. Jde např. o práci na roční strategii pro udržitelný 
růst a na doporučeních týkajících se hospodářské politiky 
eurozóny, mj. s přihlédnutím k příspěvkům jednotlivých 
členských států

• Využít přínosů víceletého finančního rámce na období 2021–2027, jehož součástí je i plán   
na podporu oživení, a přispět tak k hospodářskému oživení, a zavést skutečné dodatečné   
vlastní zdroje

• Zajistit stabilitu, integraci a odolnost evropských finančních trhů a přesměrovat investiční toky 
na podporu udržitelného růstu

• Vypracovat sociální taxonomii pro udržitelné investice

• Využít výhody, které nabízejí kryptoaktiva, a zvládnout rizika, jež jsou s nimi spojená, a přispět  
k diskusi o podobě digitálního eura

• Přispět k revizi fiskálního rámce EU v zájmu udržitelného oživení a spravedlivé transformace

• Zajistit provádění nové územní a městské agendy. Prozkoumat, jak by mohly změny   
Lipské charty ovlivnit vytváření nových tematických partnerství

• Politika soudržnosti coby hnací síla v období po pandemii COVID-19 a její provázanost   
a součinnost s plány pro oživení a odolnost, ale také v souvislosti s krizí na Ukrajině 

• Politika soudržnosti bude hrát opět rozhodující úlohu při zmírňování dopadů přílivu migrantů

• Příspěvek EHSV ke stanovení účinnějšího přístupu k řešení klimatické krize prostřednictvím 
fondů využívaných v rámci politiky soudržnosti

• Bojovat proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem, praní peněz a daňovým 
rájům

• Návrhy EHSV týkající se politiky v oblasti přerozdělení daňových práv

• Přispět k přezkumu nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů, jenž je součástí akčního 
plánu pro unii kapitálových trhů

• Vypracovat doporučení týkající se rekapitalizace podniků v EU, zejména malých a středních 
podniků, s cílem zajistit inkluzivní a trvalé oživení



Jednotný trh, výroba a spotřeba – INT

• Průmyslová politika a malé a střední podniky s důrazem na převody podniků a dopad balíčku 
„Fit for 55“ na malé a střední podniky, podniky sociální ekonomiky, řemesla a svobodná povolání 
a převody podniků

• Sociální ekonomika coby významný pilíř evropského hospodářství

• Spotřebitelská politika a posílení postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace 
prostřednictvím lepší ochrany proti nekalým praktikám a lepší informovanosti

• Digitální ekonomika a společnost, zejména digitální suverenita coby pilíř digitalizace a růstu  
a nová evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)

• Oběhové hospodářství se zaměřením na odůvodnění environmentálních tvrzení pomocí metod 
stanovení environmentální stopy produktu/organizace (environmentální tvrzení)

• Přínosy jednotného trhu a náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu, 
např. potřeba řešit fiskální nebo environmentální dumping, který narušuje hospodářskou 
soutěž, a potřeba posílit strategickou autonomii Evropy v zájmu zachování hospodářské  
a finanční stability EU

Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost – TEN

• Budování účinného, integrovaného a ekologického evropského dopravního systému 

• Vytvoření energetické unie, která spotřebitelům v EU umožní přístup k bezpečné, čisté a cenově 
dostupné energii

• Předkládání návrhů základních organizací občanské společnosti týkajících se evropské strategie 
boje proti energetické chudobě

• Komplexní a konzistentní evropská politická strategie pro řešení potřeb v oblasti energetické 
chudoby 

• Podpora renovace fondu budov v EU 

• Ochrana občanů prostřednictvím kybernetické bezpečnosti a odolnosti kritických subjektů

• Globální a bezpečná strategie pro kosmické komunikační systémy



Zaměstnanost, sociální věci, občanství – SOC

•  Hospodářské a sociální oživení v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19 a účinnými 
politikami v oblasti zdraví

• Řešení sociálního dopadu ruské agrese vůči Ukrajině

• Řešení energetické chudoby

• Posílení právního státu a základních práv v EU

• Provádění evropského pilíře sociálních práv

• Budoucnost práce, ekonomika platforem a sociální dialog 

• Celoživotní učení, odborná příprava a dovednosti pracovníků

• Rovnost žen a mužů, rovné příležitosti a mládež

• Sociálně-ekonomické začleňování migrantů a uprchlíků

Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí – NAT 

• Udržitelná zemědělská a potravinová strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“

• Udržitelný rozvoj venkova a měst 

• Klima: klimatická neutralita, evropský klimatický pakt 

• Zapojení mládeže do problematiky udržitelnosti a klimatu 

• Plnění cílů udržitelného rozvoje v EU

• Oběhové hospodářství (Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství, 
ECESP) 

• Biologická rozmanitost coby klíčový prvek Zelené dohody pro Evropu

• Ekonomika blahobytu – udržitelná rekonstrukce a udržitelné oživení po skončení pandemie 
COVID-19



Vnější vztahy – REX

• Podpora ukrajinské občanské společnosti postižené válkou a posílení dialogu s občanskou 
společností z Moldavska, Gruzie a Arménie. Rozvíjení vztahů s nezávislou občanskou společností 
v Rusku a Bělorusku a poskytování konkrétní podpory

• Aktivní příspěvek občanské společnosti k procesu rozšíření EU na západním Balkáně,  
se zvláštním důrazem na politiku v oblasti mládeže. Uspořádání konference na vysoké úrovni 
věnované občanské společnosti ze zemí západního Balkánu, která se bude konat v Praze

• Větší zapojení občanské společnosti do partnerství EU s Africkou unií a Organizací afrických, 
karibských a tichomořských států

• Vedení institucionálního i neinstitucionálního dialogu s občanskou společností ze zemí jižního 
Středomoří, zkoumání geopolitického dopadu energetických politik se zvláštním zaměřením  
na středomořský region

• Obchodní politika včetně problematiky multilateralismu a Světové obchodní organizace (WTO): 
trvalá podpora zapojení občanské společnosti do obchodní politiky EU a strukturovaného 
zapojení občanské společnosti do WTO

• Posílení dialogu s občanskou společností ze Spojeného království a transatlantického dialogu  
s občanskou společností s cílem podpořit demokratické hodnoty a udržitelný rozvoj

• Podpora účinnější regionální a dvoustranné spolupráce a modernizovaných partnerství  
s Latinskou Amerikou s institucionálním zapojením občanské společnosti

• Posouzení toho, jak může občanská společnost rozvíjet partnerství přispívající ke zvýšení 
schopnosti EU jednat nezávisle v oblasti vnějších vztahů



Poradní komise pro průmyslové změny – CCMI

• Plán na podporu oživení po skončení pandemie COVID-19 a průmyslová odvětví EU

• Aktualizovaná průmyslová strategie EU

• Zvýšení globální konkurenceschopnosti průmyslu EU

• Ekologická a digitální transformace evropského průmyslu 

• Analýza a zmírnění dopadu ruské války vůči Ukrajině na průmyslová odvětví v EU, a zejména  
na odvětví náročná na zdroje a energii, a z hlediska kritických surovin

• Strategická autonomie a polovodiče

• Plán pro technologie s kritickým významem pro obranu a bezpečnost

• Bezpečná kosmická konektivita a „New Space“ 

• Průmyslová strategie pro odvětví námořních technologií 

• Úloha technologií pohlcování uhlíku v dekarbonizaci evropského průmyslu

• Udržitelná strategie pro textilní průmysl

• Oběhovost a spravedlivá transformace v metalurgii

• Centra pro digitální inovace a malé a střední podniky

• Uvádění stavebních výrobků na trh

• Evropský nábytkářský průmysl



Vizuální styl Českého předsednictví 2022
Doplňkový motiv růžice
CMYK

Vyjádření ministra pro   
evropské záležitosti 
Mikuláše Beka, jménem českého předsednictví

Jsem nesmírně rád, že se jakožto ministr pro evropské záležitosti mohu podílet 
na historicky druhém předsednictví České republiky v Radě EU.

Má země se přitom tohoto úkolu ujme v mimořádně obtížné době. Poté, co nás 
dva roky sužovala pandemie, jsme si všichni přáli, abychom ji konečně překonali 
a mohli se soustředit na hospodářské a sociální oživení naší společnosti. Ruská 
vojenská agrese vůči Ukrajině však všechno rázem změnila. EU tak čelí novým, 
bezprecedentním hospodářským a bezpečnostním výzvám, jež ohrožují 
nejen její jednotlivé členské státy, ale i ji samotnou, a které vyžadují rozhodná  
a komplexní opatření. 

Během našeho předsednictví budeme usilovat o to, abychom zvýšili vliv Evropy 
na mezinárodní scéně, a hájili tak své zájmy a dostáli své odpovědnosti ve světě. 
Posílíme Evropu zevnitř a budeme ji bránit před vnějšími hrozbami, abychom 
ochránili a rozvíjeli náš model mírové demokratické správy věcí veřejných 
spočívající na zásadách dialogu a diplomacie. Naše dosavadní politiky  
a struktury, které jsme používali, než tato krize vypukla, ani naše dosavadní 
způsoby reakce, návrat k nacionalismu či upuštění od naší identity nebudou 
stačit k tomu, abychom se do budoucna dokázali vyrovnat s tím, co nás čeká.

Krize byly vždy příležitostí k tomu, aby EU zpochybnila daný stav věcí, a byla tak 
ještě lépe připravená na budoucí výzvy. Jsem přesvědčen, že během našeho 
předsednictví budeme mít sílu k tomu, abychom dokázali tyto výzvy proměnit 
v příležitosti, a je mi ctí, že k tomu mohu přispět i já.



Čeští členové EHSV
BRZOBOHATÁ Zuzana
Skupina III – Organizace 
občanské společnosti
neziskové organizace: Česká ženská 
lobby, Hnutí Brontosaurus
Zuzana.Brzobohata@centrum.cz

CURYLO Lukáš
Skupina III – Organizace 
občanské společnosti
ředitel Charity České republiky
Lukas.Curylo@eesc.europa.eu

DUBRAVSKÁ Jarmila
Skupina III – Organizace 
občanské společnosti
specialistka na společnou 
zemědělskou politiku; generální 
ředitelka společnosti Skaličan a.s.  
se sídlem v České Skalici, zaměření  
na maso a masnou výrobu
dubravska@rabbit.cz

DUFEK Bohumír
Skupina II – Skupina 
Zaměstnanci
předseda Asociace samostatných 
odborů; předseda Odborového svazu 
pracovníků zemědělství a výživy  
– Asociace svobodných odborů 
Dufek.Bohumir@ospzv-aso.cz

HARTMAN RADOVÁ Jana
Skupina I – Skupina 
Zaměstnavatelé
vedoucí bruselské kanceláře Svazu 
průmyslu a dopravy České republiky; 
stálá delegátka u BusinessEurope  
a předsedkyně Výboru pro vnitřní trh 
BusinessEurope
jhradova@email.cz

MASTANTUONO Alena
Skupina I – Skupina 
Zaměstnavatelé
stálá delegátka Hospodářské komory 
České republiky při EUROCHAMBRES 
v Bruselu
Alena.Mastantuono@eesc.europa.eu

POPELKOVÁ Hana
Skupina II – Skupina 
Zaměstnanci
odborná poradkyně, Českomoravská 
konfederace odborových svazů 
(ČMKOS)
Popelkova.Hana@cmkos.cz

SAKAŘOVÁ Dana
Skupina II – Skupina 
Zaměstnanci
odborový svaz KOVO (OS KOVO)
Sakarova.Dana@cmkos.cz

STUDNIČNÁ Lucie
Skupina II – Skupina 
Zaměstnanci
vedoucí oddělení pro evropské  
a mezinárodní vztahy v 
Českomoravské konfederaci 
odborových svazů (ČMKOS)
Studnicna.Lucie@cmkos.cz

SVENTEK David
Skupina I – Skupina 
Zaměstnavatelé
Svaz průmyslu a dopravy České 
republiky; ředitel BeePartner a.s.
sventek@beepartner.cz



Čeští členové EHSV
UNGERMAN Jaroslav
Bez příslušnosti
člen řídícího výboru Nadace 
zemědělské fórum; místopředseda 
dozorčí rady Exportní garanční  
a pojišťovací společnosti;  
ekonomický poradce (OSVČ)
Jaroslav.Ungerman@eesc.europa.eu

ZVOLSKÁ Marie
Skupina I – Skupina 
Zaměstnavatelé
poradkyně pro evropské záležitosti 
Konfederace zaměstnavatelských  
a podnikatelských svazů České 
republiky (KZPS)
zvolska@kzps.cz

Stanoviska EHSV připravovaná   
na žádost českého předsednictví

1. Význam jaderné energie pro stabilitu cen energie v EU

2. Sociální dialog v souvislosti s ekologickou transformací

3. Genderová rovnost

4. Energetická chudoba

5. Náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu – přínosy jednotného trhu

6. Digitální práva a zásady

7. Zdanění digitální ekonomiky

8. Tematická partnerství v rámci Lublaňské dohody
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