
Comité économique et social européen
Europees Economisch en Sociaal Comité

14. července 2022

Příspěvek Evropského 
hospodářského a sociálního výboru
k pracovnímu programu Evropské 
komise na rok 2023

Evropský hospodářský
a sociální výbor



 

 

 

Právní základ čl. 52 odst. 4 jednacího řádu 

Přijato na plenárním zasedání 14/07/2022 

Plenární zasedání č. 571 

Výsledek hlasování 

(pro/proti/zdrželi se hlasování) 196/0/0 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 1/19 

1. Úvod 

 

1.1 Pandemie i válka na Ukrajině ukazují, že je nezbytné, aby byla EU dobře připravena na 

neočekávaný vývoj. Tato potřeba vyzdvihuje úlohu prognostických činností při rozpoznávání 

případných málo patrných signálů a při nastiňování různých scénářů, což připravuje půdu pro 

tvůrce politik EU, sociální partnery a další aktéry občanské společnosti, aby mohli zlepšit svou 

odolnost a mohli se vypořádat s riziky a využít příležitostí. EHSV naléhavě žádá, aby 

strategické prognostické činnosti mnohem výrazněji zohledňovaly geopolitický vývoj, 

a to nejen v Evropě, ale i mimo ni1, včetně jeho dopadů na bezpečnost, obchod a uprchlíky 

a jejich začlenění do přijímacích společností. 

 

1.2 Během pandemie a války se rovněž opět projevilo, jakou sílu a význam má občanská společnost 

a její instituce v boji proti následkům krizí a při pomoci lidem. EHSV proto vyzývá Komisi, aby 

více uznávala důležitost občanské společnosti a jejích institucí tím, že jim poskytne významné 

místo v politice EU. 

 

1.3 Globální síla EU vychází z jejích společných hodnot založených na demokracii, právním státu 

a jejím hospodářském a sociálním modelu. Na jednotlivých po sobě jdoucích otřesech se 

ukazuje, jak důležité je budovat odolnější evropskou ekonomiku a zmírnit druhotné dopady 

různých krizí (inflace, růst cen energií a surovin a nedostatky v zásobování, narušení 

dodavatelských řetězců). Evropa musí snížit svou závislost a míru, v níž je vystavena 

nespolehlivým dodavatelům, zároveň však také vytvářet koalice s podobně smýšlejícími 

partnery a diverzifikovat své zdroje zásobování. 

 

1.4 Rusko a Ukrajina mají vedle energetiky významný podíl na dovozu kovů do EU, které jsou 

klíčové pro několik strategických průmyslových odvětví2. Obě země jsou významnými vývozci 

řady zemědělských produktů, např. obilí či olejnin. Narušení vývozu z těchto zemí již vedlo 

k obrovskému celosvětovému nárůstu cen zemědělských komodit. Důsledky pociťují zejména 

nejchudší země světa, přičemž právě ti nejchudší lidé jimi budou postiženi nejvíce. V této 

souvislosti EHSV znovu vyzývá k urychlení rozvoje strategické a technologické autonomie 

Evropy a k nutnosti omezení naší závislosti v oblasti energetiky, kritických surovin a potravin3. 

 

1.5 Aby se předešlo drastickým hospodářským a sociálním dopadům, musí být energetická politika 

EU realistická a pomáhat budovat energetickou unii a dosáhnout cílů v oblasti klimatu, aniž by 

se zvýšila zátěž pro zranitelné spotřebitele a pracovníky a aniž by byla oslabena 

konkurenceschopnost evropských podniků. EU musí usilovat o dosažení svých ambiciózních 

cílů v oblasti klimatu a zároveň zajistit stabilitu a bezpečnost dodávek energie za cenu, která je 

pro podniky a občany přijatelná. 

 

                                                      
1

 INT/958. 

2
 Usnesení EHSV Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad. 

3 
 Tamtéž. 
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1.6 Evropská společnost byla už vážně zasažena pandemií a tato krize je dalším obrovským 

otřesem, který pociťují především ti nejzranitelnější členové naší společnosti. Hlavními 

zásadami, jimiž se musí řídit budoucí politiky EU, jsou mj. i solidarita a sociální konvergence. 

Důsledky reakce na válku na Ukrajině pocítí všichni, a musíme tedy zajistit, aby tato zátěž byla 

rozdělena spravedlivým způsobem. Komise by mohla pokračovat v dalších jednáních 

s členskými státy o potenciálních dlouhodobých nástrojích, tj. systémech zajištění 

v nezaměstnanosti, s cílem řešit systémové problémy, které probíhající krize ještě zhoršuje. 

Je třeba prozkoumat účinky a možné další využití mechanismu SURE a projednat je také se 

sociálními partnery. 

 

1.7 EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby zachovala zlepšování právní úpravy jako jednu z priorit, 

a vyzývá Komisi a normotvůrce EU, aby systém zlepšování právní úpravy EU soustavně 

prohlubovali a rozvíjeli ve všech jeho aspektech a aby při své činnosti systematicky využívali 

nástroje a pokyny pro zlepšování právní úpravy. Za tímto účelem EHSV vybízí Komisi, aby 

i nadále prosazovala zásady a nástroje zlepšování právní úpravy ve všech svých útvarech. 

 

1.8 Přístup založený na udržitelném rozvoji by měl být přijat jako zastřešující a nedílný cíl všech 

politik, programů a opatření. Za účelem podpory oživení po krizi by Komise a členské státy 

měly určit a zavádět politiky a iniciativy, které jsou přínosné v hospodářské, sociální 

a environmentální oblasti současně, tj. posilují podnikatelské prostředí, zlepšují pracovní 

a životní podmínky a usnadňují přechod ke klimaticky neutrálnímu a oběhovému hospodářství. 

 

1.9 Oživení a odolnost EU ve vztahu ke krizím nutně závisí na udržitelném růstu, sociální 

konvergenci, příznivém podnikatelském prostředí a pozitivním vývoji zaměstnanosti 

a pracovních podmínek v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, evropským pilířem 

sociálních práv a jeho akčním plánem a cíli udržitelného rozvoje. Veškerá přijatá politická 

opatření musí být povinně zaměřena na podporu udržitelné hospodářské činnosti, podnikání 

a vytváření pracovních míst a na zlepšení životních a pracovních podmínek. 

 

1.10 Navzdory naléhavým problémům je nezbytné neztrácet ze zřetele nejen hlavní zásady, na nichž 

EU staví (např. efektivní provádění jednotného trhu), ale ani dlouhodobé potřeby, jako je 

klimatická neutralita do roku 2050 a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, aby byla 

zajištěna úspěšná budoucnost pro občany a podniky. Komise by proto měla i nadále usnadňovat 

a podporovat investice do výzkumu a inovací, přičemž by měla náležitě zohlednit rostoucí 

potřebu větší odolnost vůči geoekonomickým, společenským, zdravotním a environmentálním 

rizikům a nalezení řešení těchto rizik. 

 

1.11 Vedle posílení vnitřního trhu a snížení kritických závislostí vyžaduje dosažení silnějšího 

postavení ve světě také úspěch vývozu. Komise by se měla zabývat způsoby, jak zvýšit 

konkurenceschopnost evropských podniků obecně, a zejména jak napomoci posílení pozice 

podniků z EU na světových trzích technologií, výrobků a řešení reagujících na globální 

megatrendy a výzvy, jako je změna klimatu. Musí rovněž posílit schopnosti svého zdravotnictví, 

pokud jde o lepší výzkum a metodiku, aby bylo s to zvládnout nejen rostoucí poptávku po péči, 

ale i případné budoucí pandemie. To musí zahrnovat podporu rozvoje a mezinárodního 

propagování norem ze strany evropských podniků a inovátorů, neboť normy vytvářejí trhy. 
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1.12 Upevnění celosvětové úlohy EU vyžaduje pevnou jednotu a společné úsilí členských států. 

Komise by měla stavět na jednotě dosažené během krizí a najít způsoby, jak posílit oživení 

a dlouhodobou konkurenceschopnost EU a blahobyt občanů způsobem, který se bude stále více 

opírat o inovace a dovednosti, a nikoli o státní podporu či překážky bránící obchodu 

a spolupráci. Unie by se v rámci svých vztahů se zbytkem světa měla i nadále podílet na boji 

proti chudobě a na ochraně lidských práv. 

 

2. Zelená dohoda pro Evropu 

 

2.1 EHSV podpořil provádění Zelené dohody pro Evropu a poukázal na to, že musí probíhat 

sociálně spravedlivým způsobem a pod podmínkou zaručení potravinového zabezpečení 

v Evropě a bezpečnosti dodávek energie za dostupnou cenu. To se týká mimo jiné balíčku 

„Fit for 55“, který bude mít nerovnoměrný dopad na hospodářská odvětví, podniky regiony, 

komunity a jednotlivce v celé Evropě. EHSV zastává názor, že aktivní zapojení sociálních 

partnerů a příslušných organizací občanské společnosti je důležité jak ve fázi plánování, tak ve 

fázi provádění. Je nezbytné podporovat skupiny občanů a zainteresovaných stran při mobilizaci 

k aktivní účasti na přechodu k nízkouhlíkové společnosti. 

 

2.2 EHSV konstatuje, že iniciativy týkající se Zelené dohody pro Evropu se musí v oblastech 

klimatu, energetiky, dopravy, budov, průmyslu, lesnictví a potravinářských systémů vzájemně 

doplňovat a posilovat za účelem dosažení konkurenceschopného, spravedlivého, klimaticky 

neutrálního a oběhového hospodářství EU. EHSV rovněž požaduje větší doplňkovost mezi 

ekologickou a digitální transformací. 

 

2.3 EHSV požaduje, aby byl pro účely sledování pokroku při přechodu k hospodářsky, sociálně 

a environmentálně udržitelnému růstu v souladu se Zelenou dohodou vypracován soubor 

vhodných ukazatelů, který nebude založen pouze na HDP. Měl by být vypracován zkrácený 

srovnávací přehled „nad rámec HDP“ a následně zapracován do srovnávacího přehledu Zelené 

dohody pro Evropu a do procesu evropské správy ekonomických záležitostí. Musí rovněž 

sloužit jako podklad pro tvorbu politik, zlepšovat komunikaci a podporovat stanovování cílů. 

 

2.4 EHSV podporuje cíl spočívající v tom, aby bylo na základě evropské klasifikace udržitelných 

činností zajištěno nasměrování investic k udržitelným projektům a činnostem. Komise za tímto 

účelem vypracovala soubor pravidel pro určení toho, co lze označit za ekologické 

(zelené) investice. EHSV požaduje nastavit klasifikaci tak, aby zohledňovala potřeby 

společnosti, například bezpečnost dodávek energie a základních surovin a komodit, a aby byla 

více zaměřena na aspekty sociální udržitelnosti, jako jsou pracovní a lidská práva, přičemž musí 

respektovat pravomoci členských států, různé systémy pracovněprávních vztahů 

a proveditelnost objektivního posouzení s ohledem na přístup k financování. EHSV již od 

počátku tvrdil, že Zelená dohoda může být a bude úspěšná jen v případě, pokud bude zároveň 

dohodou sociální. V souvislosti se sociálními aspekty klasifikace EHSV v současné době 

vypracovává stanovisko z vlastní iniciativy Sociální taxonomie – výzvy a příležitosti. 

Klasifikace by se měla používat také v souvislosti s normou EU pro zelené dluhopisy. EHSV 

považuje za důležité, aby byly klasifikace sladěny na mezinárodní úrovni v rámci mezinárodní 

platformy pro udržitelné financování. 
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2.5 EHSV žádá Komisi, aby v zájmu řešení sociálních a pracovněprávních otázek týkajících se 

Zelené dohody pro Evropu navrhla další politická opatření, která by sociální a pracovněprávní 

rozměr Zelené dohody pro Evropu posílila a uvedla do rovnováhy s ambiciózními sociálními 

cíli v souladu s prohlášením z Porta, evropským pilířem sociálních práv a pokyny MOP pro 

spravedlivou transformaci. EHSV zejména vyzývá orgány EU, aby zmapovaly a analyzovaly 

dopady ekologické transformace na zaměstnanost a dovednosti v jednotlivých zemích, 

regionech a odvětvích, včetně subdodavatelů a navazujících hodnotových řetězců. EHSV rovněž 

požaduje, aby vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu obsahovaly strategie spravedlivé 

transformace. Kromě toho je důležité předvídat a řídit změny ve světě práce, 

a to i prostřednictvím cílené podpory, jako je např. prohlubování potřebných dovedností, 

zajištění sociální ochrany a zapojení celé dotčené společnosti do formování průběhu 

transformace, stejně jako další návrhy na mobilizaci rozsáhlých veřejných a soukromých 

investic v zájmu podpory transformace a na výrazné zvýšení velikosti a oblasti využití Fondu 

pro spravedlivou transformaci, aby odpovídal výzvám, jimž čelí. 

 

2.6 EHSV požaduje, aby bylo zajištěno, že regulační rámec EU umožní podnikům v EU, včetně 

malých a středních podniků, stát se průkopníky ekologického podnikání a zároveň zabrání 

riziku přemísťování výroby a bude chránit před dovozem výrobků s větším negativním 

dopadem na životní prostředí. To platí zejména pro energeticky náročná průmyslová odvětví. 

EHSV rovněž vyzývá k podpoře malých a středních podniků, aby lépe chápaly a zvládaly 

zvyšující se požadavky v oblasti klimatu a životního prostředí, které se jich přímo či nepřímo 

týkají. 

 

2.7 EHSV požaduje, aby byla průmyslová odvětví výrazně podporována v inovační činnosti při 

vývoji a zavádění ekologických technologií, materiálů, výrobků, výrobních procesů 

a obchodních modelů, a to například prostřednictvím programů zaměřených na vodík, baterie, 

polovodiče, zachycování či využívání uhlíku a postupů oběhového hospodářství v různých 

oblastech, například v oblasti obalů. 

 

2.8 V zájmu posílení celosvětového vlivu EU na zmírňování změny klimatu by EU měla zajistit 

takové podmínky hospodářské soutěže pro průmysl v EU, aby mohl využít vývozních 

příležitostí, které nabízí celosvětová poptávka po technologiích a řešeních v oblasti ochrany 

klimatu, a zvýšit tak pozitivní uhlíkovou stopu EU.  

 

2.9 Průmyslová partnerství se osvědčila jako úspěšný způsob rozvoje rozsáhlých přeshraničních 

průmyslových projektů ve strategických oblastech. Tato průmyslová partnerství mají spolu 

s významnými projekty společného evropského zájmu zásadní význam pro oživení 

a prosazování evropských norem a klíčových technologií, zejména v oblastech, kde trh nepřináší 

potřebné výsledky nebo dochází k jeho narušování. 

 

2.10 Měl by být upevněn pokrok směrem ke skutečné energetické unii, aby byla zaručena 

transformace energetiky na cenově dostupný, bezpečný, konkurenceschopný, stálý a udržitelný 

energetický systém. Vzhledem k současným problémům způsobeným rusko-ukrajinskou válkou 

by se Komise měla zaměřit na opatření, která budou nabízet největší přínos z hlediska všech cílů 

energetické unie a budou přispívat k řešení akutních problémů a dlouhodobých cílů současně. 
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2.11 Situace na Ukrajině vedla ke zveřejnění sdělení o REPowerEU4, po němž následoval na žádost 

Evropské rady plán REPowerEU s příslušnými návrhy5, který může výrazně urychlit 

energetickou nezávislost i udržitelnost Evropské unie, bude-li řádně proveden. Cíl dosažení 

nezávislosti na ruském zemním plynu a dalších fosilních palivech vyžaduje jak naléhavou 

diverzifikaci dodavatelů a energetických zdrojů, tak větší solidaritu a dlouhodobá opatření, která 

podpoří přechod k uhlíkové neutralitě s ohledem na charakteristiky jednotlivých členských států 

a regionů a dostupné alternativní zdroje. K zajištění úspěchu tohoto procesu je však třeba 

mobilizovat dostatečné soukromé a veřejné investice a plně využít mj. možností Fondu pro 

oživení a odolnost a fondů politiky soudržnosti. Jak již bylo uvedeno6, snížení poptávky po 

ruském plynu o dvě třetiny do konce roku 2022 je nesnadný úkol a vyžadoval by diverzifikaci 

dodávek jednak – a především v krátkodobém horizontu – prostřednictvím zkapalněného 

zemního plynu (LNG) a biometanu, a jednak prostřednictvím energetické účinnosti a rozšíření 

obnovitelných zdrojů energie. Je třeba zamezit zablokování infrastruktury, které do budoucna 

omezí realistické alternativy, a investice je třeba co nejvíce směrovat k obnovitelným zdrojům 

energie a podpůrné infrastruktuře. Občanská společnost a sociální partneři musejí být do 

realizace těchto politických návrhů úzce zapojeni, aby se zajistilo jejich přijetí ve společnosti, 

udržitelnost a úspěšnost. Za účelem zvýšení úrovně reakce na vnější krize by bylo navíc třeba 

zřídit v Radě Evropské unie stálou koordinační strukturu. 

 

2.12 Další integrace trhu s energií v EU bude hrát důležitou úlohu při zvyšování cenové dostupnosti 

a bezpečnosti dodávek energie. K tomu je nutná dostatečná kapacita propojení7 a odpovídající 

infrastruktura, zejména v energetických „ostrovech“ (jako je Pyrenejský poloostrov8). 

Za účelem podpory konkurenční výhody EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zajištění 

toho, aby zavádění obnovitelných zdrojů neohrozilo bezpečnost dodávek, by měl být 

vypracován realistický plán rozvoje a zavádění účinné infrastruktury pro energii 

z obnovitelných zdrojů, včetně skladovacích kapacit a dostatečného propojení přenosových 

soustav, aby bylo možné vyvážet navíc vyrobenou energii do jiných členských států. Má-li být 

infrastruktura pro čistou energii zavedena co nejdříve, musí členské státy urychlit postupy 

udělování povolení. 

 

2.13 Za účelem zlepšení rovných podmínek by EU měla prosazovat globální stanovování cen uhlíku. 

Zdanění uhlíku by mělo být stanoveno a zefektivněno tak, aby symetricky odráželo dopad na 

klima a zohledňovalo opatření k zachycování uhlíku z atmosféry. EHSV by měl dále sledovat 

svůj cíl postupného ukončování dotací na ty zdroje energie, které jsou škodlivé pro klima 

a životní prostředí, přičemž je třeba zajistit, aby přechod na klimaticky neutrální ekonomiku 

probíhal spravedlivým způsobem. 

 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_cs. 

6
 TEN/778 – REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. 

7
 Propojení již je jedním z cílů EU (minimálně 15 % do roku 2030, některé země však tohoto podílu zdaleka nedosahují): 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_cs. 

8
 Dokument Komise o „energetických ostrovech“: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/MEMO_18_4622. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_cs
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/MEMO_18_4622
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2.14 Současný strmý nárůst cen energií představuje velkou hrozbu nejen z hlediska zvýšení 

energetické chudoby, ale i z hlediska ztráty konkurenceschopnosti pro podniky, které energii 

potřebují ke své činnosti. EHSV požaduje, aby byla přijata opatření, která by úspěšně zmírnila 

dopady zvýšených cen energie a zabránila energetické chudobě, a to nejen co se týče 

domácností v EU. Dočasná a přesně zacílená opatření k omezení dopadů prudkého nárůstu cen 

energie jsou nezbytná i k tomu, aby pomohla malým a středním podnikům a energeticky 

náročným průmyslovým odvětvím tuto krizi překonat. 

 

2.15 V rámci dlouhodobých úvah o tom, jak trh s energií reaguje na otřesy, je nutné se zabývat 

základními příčinami zvyšování cen energie (v současné době cen plynu), jak doporučuje 

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) na základě svého 

nedávného posouzení stávajícího uspořádání trhu s elektřinou a systému stanovování cen9. 

Kromě toho by se mohlo uvažovat o přezkumu, pokud jde o trhy, na nichž je vysoká 

koncentrace dodávek energie, a kde tudíž hrozí, že může být narušen jejich obvyklý chod. 

 

2.16 Transformace energetiky by se především měla soustředit na občany a spotřebitele, 

a to prostřednictvím podpory energetických společenství a vlastní odpovědnosti místních 

komunit a prostřednictvím přeměny spotřebitelů energie na samospotřebitele. EHSV požaduje, 

aby byly prováděny transparentní informační, konzultační a vzdělávací kampaně, které by 

podpořily zapojení občanů do transformace energetiky. 

 

2.17 EHSV rovněž požaduje, aby se při přechodu k uhlíkově neutrální společnosti věnovala větší 

pozornost problémům, které jsou s tímto přechodem spojeny, zejména pokud jde o průmyslová 

odvětví, která z nejrůznějších technických nebo finančních důvodů potřebují čas, aby se 

přizpůsobily a udržely si svou konkurenceschopnost na trhu. 

 

2.18 EHSV vítá aktualizaci nařízení o TEN-T, aby lépe odpovídalo aktuálním cílům a potřebám. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat určení priorit a vymezení sítě spojující všechna hlavní 

města, velká města, přístavy, letiště a terminály členských států na základě evropských koridorů. 

Tyto koridory by měly zahrnovat i „mosty přes moře“, bude-li to nutné, nebo častá pravidelná 

námořní spojení typu ro-ro mezi jednotlivými přístavy podél koridorů. V souvislosti s územní 

soudržností se EHSV domnívá, že u koridorů hlavní sítě musí být více zohledněn regionální, 

městský a místní rozměr. Rovněž je třeba rozpoznat mezery mezi technickými požadavky sítě 

TEN-T a požadavky na vojenskou mobilitu, aby bylo možné realizovat dvojí užití dopravní 

infrastruktury. 

 

2.19 Vzhledem k poměrně dlouhé přípravě projektů TEN-T podporuje EHSV vytvoření evropského 

rámce regulace a financování, který by zajišťoval střednědobou a dlouhodobou stabilitu 

koridorů a projektů do doby, než bude dokončena evropská síť. EHSV rovněž požaduje 

okamžité přijetí vnitrostátních plánů běžného a mimořádného financování údržby infrastruktur 

TEN-T a plánu monitorování hlavní sítě na evropské úrovni. 

 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20 

the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%25%2023039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%25%2023039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.20 Vzhledem k zásadní úloze letectví pro EU požaduje EHSV zaujmout komplexní a účinný 

přístup k podpoře oživení a růstu udržitelného letectví. 

 

2.21 S cílem přispět k úsilí o snížení emisí ze silniční dopravy EHSV požaduje, aby byly vytvořeny 

příznivé regulační podmínky pro využívání větších a těžších nákladních vozidel a jízdních 

souprav v rámci dotčených členských států a mezi nimi. Evropská komise by měla zohlednit 

budoucí a specifické výzvy v oblasti nákladní dopravy a očekávaný nedostatek řidičů 

nákladních vozidel v nadcházejících letech, a to jak co se týče nedostatečné generační obměny, 

tak i náročných pracovních podmínek. V této souvislosti je důležité rozvíjet multimodální 

nákladní dopravu, aby vzrostla atraktivita železniční nákladní dopravy jako součásti celého 

logistického řetězce a zároveň se zlepšily pracovní podmínky pracovníků v dopravě. 

 

2.22 EHSV vítá rozvoj rámce EU pro městskou mobilitu a požaduje větší inkluzivnost městské 

dopravy, zejména veřejné dopravy, a tím i podporu rovných příležitostí pro občany. 

 

2.23 V zájmu posílení udržitelné a inteligentní mobility se EHSV zasazuje o to, aby Komise zahájila 

rozsáhlé digitální projekty v oblasti dopravy, které jsou klíčové např. pro účinnou multimodalitu 

a optimalizaci využití kapacit. 

 

2.24 Vzhledem k tomu, že energetické, dopravní a digitální systémy jsou stále více propojeny, je 

třeba vytvářet integrované dopravní, digitální a energetické sítě. V zájmu zlepšení součinnosti 

a zvýšení odolnosti celkových infrastruktur EHSV požaduje, aby byl proveden přezkum 

hlavních problematických a slabých míst týkajících se vzájemného propojení těchto systémů, 

a to ze současného i z dlouhodobého hlediska. 

 

2.25 EHSV rovněž požaduje, aby byla zvýšena odolnost energetické, dopravní a digitální sítě vůči 

změně klimatu, přírodním rizikům a člověkem způsobeným katastrofám za účelem vytvoření 

a zachování dlouhodobé hodnoty infrastruktury. Obecně EHSV požaduje, aby byla přijata 

opatření k posílení přizpůsobení se změně klimatu a jejím dopadům. 

 

2.26 V zájmu zajištění udržitelnosti potravinových systémů a konkurenceschopnosti evropských 

výrobců vyzývá EHSV k podpoře otevřené strategické autonomie, včetně lepší autonomie 

v oblasti bílkovin, k zajištění vzájemnosti obchodních norem (ekonomických, sociálních, 

environmentálních), k podpoře výzkumu, posílení digitalizace, rozvoji inovativních technologií 

a osiv a k podpoře spravedlivých cen, které zahrnují vyšší vstupní náklady a náklady na vyšší 

udržitelnost. 

 

2.27 Společná zemědělská politika a společná rybářská politika by měly významně přispět 

k udržitelnějším a odolnějším potravinovým systémům. Je třeba zajistit strukturovanou 

a širokou účast občanské společnosti na provádění strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“. 

Návrh legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy by měl obsahovat jasné cíle, 

ukazatele a spolehlivý monitorovací mechanismus a srovnávací přehled. 
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3. Evropa připravená na digitální věk 

 

3.1 Během pandemie a válce na Ukrajině se projevil zásadní význam digitálních technologií 

a potřeba zvýšit digitální svrchovanost EU. EHSV vítá Digitální kompas a Cestu k digitální 

dekádě a požaduje účinné zavedení mechanismu správy a usnadnění rychlého uskutečnění jejich 

cílů. Pandemie rovněž upozornila na problémy, které mohou souviset s digitální transformací, 

a EHSV vyzývá k posílení sociálního dialogu na evropské a vnitrostátní úrovni a na úrovni 

průmyslových odvětví ve snaze zajistit, aby tato transformace byla také spravedlivá. 

  

3.2 EHSV si je vědom rozhodujícího významu spolupráce Komise s členskými státy na hodnocení 

pokroku a posuzování nezbytných opatření k dosažení cílů, a to i prostřednictvím projektů ve 

více zemích. EHSV rovněž požaduje vypracování zprávy o stavu digitální dekády s cílem 

přispět ke sdílení znalostí a osvědčených postupů mezi členskými státy. 

 

3.3 EHSV zdůrazňuje, že je třeba, aby byla digitální transformace udržitelná a zaměřená na člověka 

a byla prováděna inkluzivní způsobem, který vyhovuje všem, aniž by se dále prohlubovala 

stávající digitální propast nebo se vytvářely nové nerovnosti, a aby byly zajištěny náležité 

pracovní podmínky, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a zdraví a bezpečnost 

pracovníků. Za tímto účelem je rovněž třeba předvídat a řídit změny ve světě práce, využívat 

sociální dialog na různých úrovních a zlepšovat potřebné dovednosti a vhodné pracovní 

podmínky, včetně práce na dálku a práce prostřednictvím platforem, a usilovat o zhodnocení 

tzv. „právo odpojit se“ na úrovni EU. 

 

3.4 Investice do digitální infrastruktury zajišťující lepší dostupnost a do rozvoje jednotného trhu 

s daty jsou zásadními a nezbytnými podmínkami řádného digitálního rozvoje ve všech 

regionech EU. EHSV vyzývá k účinnému provádění opatření k podpoře volného pohybu údajů 

a zároveň k zajištění řádné ochrany údajů, soukromí a duševního vlastnictví. 

 

3.5 EU by měla pokračovat v činění pokroku při vytváření bezpečného a autonomního systému 

konektivity založené na vesmírném propojení za účelem poskytování zaručených a odolných 

služeb družicové komunikace, který zvýší dostupnost vysokorychlostního širokopásmového 

a bezproblémového připojení v celé Evropě. 

 

3.6 EHSV považuje za důležité pokračovat ve vývoji inteligentních dopravních systémů ve snaze 

o vytvoření společného evropského datového prostoru pro mobilitu, tj. o zlepšení účinnosti 

a předpokladů pro vylepšení pracovních podmínek, stejně jako pro bezproblémovou 

multimodalitu. 

 

3.7 EHSV považuje za rozumné spoléhat se při zavádění digitálních finančních služeb na silné 

evropské účastníky trhu. Domnívá se, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření k posílení 

transparentnosti odvětví kryptoaktiv a k ochraně koncových uživatelů digitálních financí, 

zajištění finanční stability, ochraně integrity finančního sektoru EU a zajištění rovných 

podmínek pro jednotlivé subjekty v hospodářském a finančním systému, ale také k nasměrování 

odvětví kryptoaktiv k udržitelnějším a energeticky méně náročným provozním mechanismům. 
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3.8 Vzhledem k tomu, že dovednosti a kompetence jsou jedním ze zásadních faktorů digitální 

transformace, vyzývá EHSV k neustálému hledání nových způsobů, jak zvýšit počet špičkových 

talentů a jak zlepšit dovednosti a kompetence občanů a pracovníků, aby bylo možné lépe 

využívat příležitostí, které digitalizace přináší, a zvládat rizika s ní spojená. 

 

3.9 Mají-li evropské společnosti dosáhnout posílení excelence EU v oblasti digitalizace, potřebují 

příznivé podmínky pro inovace, investice a provoz ve srovnání se zahraničními konkurenty. 

Vzhledem k tomu, že družstva jsou zvláště vhodná pro podporu inkluzivní účasti na správě 

digitálních platforem, naléhá EHSV na zahájení iniciativ na podporu rozvoje družstevních 

digitálních platforem. 

 

3.10 V rámci podpory inovativních podniků je třeba zajistit, aby se všechny podniky, včetně 

mikropodniků, malých a středních podniků a podniků sociální ekonomiky, mohly podílet na 

pokroku a mít z něj prospěch. EHSV považuje za důležité zavádění umělé inteligence a dalších 

pokročilých technologií, ale je třeba rovněž uznat, že značný počet malých a středních podniků 

čelí velkým výzvám při zavádění byť jen základních digitálních technologií.  

 

3.11 Je stále důležitější, aby všechny subjekty, včetně těch, které jsou součástí celého hodnotového 

řetězce, věnovaly náležitou pozornost kybernetické bezpečnosti. Během dosavadních krizí se 

stále více projevoval její význam pro zajištění řádného fungování hospodářství a společnosti 

a pro udržení mezinárodních vazeb. Proto je nezbytné posílit opatření členských států, včetně 

spolupráce podporované Komisí. Stále důležitější je také bojovat proti dezinformacím a zároveň 

zajistit, aby nebyly využívány jako záminka k omezování veřejných svobod, zejména svobody 

projevu. 

 

3.12 EHSV vyzývá k mobilizaci veřejných i soukromých finančních prostředků za účelem usnadnění 

investic do výzkumu a inovací, vzdělávání a odborné přípravy a technické infrastruktury. 

Dalším obecným faktorem, jenž ovlivňuje digitální rozvoj, je regulační rámec. EHSV považuje 

za důležité zajistit, aby vyvíjející se regulace podporovala inovace a investice a rovné podmínky 

v souladu s lidskými právy a cíli v oblasti životního prostředí a klimatu.  

 

3.13 Vzhledem k tomu, že digitalizace je i nadále důležitým faktorem globálního hospodářského 

růstu, je EHSV přesvědčen, že by politiky týkající se zdanění digitalizované ekonomiky měly 

usilovat o podporu hospodářského růstu a přeshraničního obchodu a investic, a ne jim bránit. 

 

3.14 Rovné podmínky pro digitální aktivity založené na pravidlech jsou důležité i na mezinárodní 

úrovni a jednotný trh je odrazovým můstkem pro to, aby se EU stala vlivným a silným 

globálním aktérem. EHSV požaduje, aby byla k podpoře přístupu zaměřeného na člověka 

a důvěryhodnosti digitálních technologií využívána široká škála nástrojů – od diplomatických 

opatření až po spolupráci v oblasti inovací a obchodní dohody. Být globálním tvůrcem norem 

vyžaduje také globální konkurenceschopnost, která se opírá o pevnou spolupráci mezi 

členskými státy.  
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4. Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí 

 

4.1 Současný socioekonomický vývoj je doprovázen vysokou mírou nejistoty související se stále 

probíhající pandemií COVID-19 a dále jej zhoršuje válka na Ukrajině a rostoucí geopolitické 

napětí ve vztazích s Ruskem. Je naprosto nezbytné, aby členské státy účinně posilovaly 

a koordinovaly své hospodářské, zdravotní a sociální politiky, účinně řešily makroekonomické 

nerovnováhy a zajistily zdravé veřejné finance. Zároveň musí také zlepšit kvalitu a složení 

svých veřejných investic, aby zpřístupnily nezbytné finanční zdroje mj. i tím, že budou 

stimulovat soukromé investice, s cílem podpořit sociálně-ekologickou transformaci ekonomiky, 

která má zajistit vysokou úroveň zaměstnanosti, kvalitní pracovní místa, blahobyt a přiměřené 

příjmy, aniž by při tom klesla motivace lidí k aktivní účasti na trhu práce. 

 

4.2 EU by se měla zaměřit na konkurenční výhodu pro průmysl a zaměstnanost v EU, které jsou 

klíčem k prosperitě, a na boj proti nerovnosti a chudobě v procesu oživení. Evropský pilíř 

sociálních práv je hlavním nástrojem sociální politiky EU, a proto by měl také být těžištěm 

strategie oživení, aby se zajistilo, že hospodářské a sociální oživení půjdou ruku v ruce. Zvláštní 

pozornost by měla EU věnovat i podpoře zranitelných skupin prostřednictvím aktivních 

a inkluzivních politik doprovázených základními a podpůrnými sociálními službami.  

 

4.2.1 Nástroj Next Generation EU a Nástroj pro oživení a odolnost je třeba vzhledem k jejich 

konjunkturnímu úspěchu třeba hodnotit jako účinné nástroje, které mají sloužit k reakci na krizi 

způsobenou stávající válkou, jež bude mít pravděpodobně dramatické důsledky pro evropské 

hospodářství. Tyto nástroje doplňují stávající strukturální mechanismus na podporu 

hospodářského růstu a vzestupné konvergence, ochrany životních podmínek a zajištění 

sociálního smíru a stability v EU. 

 

4.3 EU a vlády členských států by měly přijmout opatření ke zmírnění dopadů války na Ukrajině, 

a to jak s cílem minimalizovat nárůst cen a nákladů na energii pro rodiny a podniky, tak s cílem 

podpořit hospodářství a zaměstnanost přizpůsobením stávajících mimořádných opatření. 

Za účelem pomoci podnikům, aby se vyrovnaly s krizí a byly schopny vytvářet a udržet 

pracovní místa, by měla Komise průběžně sledovat dopady pandemie a války na podniky všech 

velikostí v EU a být připravena na nezbytná dočasná podpůrná opatření a zároveň zajistit 

spravedlivé podmínky hospodářské soutěže. 

 

4.4 Cílem zasluhujícím jednoznačnou podporu je přesměrování investic tak, aby přispěly 

k přechodu EU na udržitelné hospodářství. Při tom je třeba se vyvarovat zavádějícího 

„lakování nazeleno“ či „předstírání udržitelnosti. EHSV očekává, že Komise aktivně zapojí 

sociální partnery a občanskou společnost do přípravy a provádění udržitelného financování. 

 

4.5 Členské státy EU potřebují odpovídající fiskální prostor, aby mohly čelit nepříznivým 

hospodářským a sociálním dopadům války na Ukrajině. To dále zvyšuje potřebu revize rámce 

EU pro správu ekonomických záležitostí. Členské státy však musí v dobách pozitivního růstu 

konsolidovat své veřejné finance, aby mohly během období recese náležitě reagovat. I v této 

souvislosti EHSV opakuje své varování před předčasnou deaktivací obecné únikové doložky. 
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4.5.1 Kromě toho EHSV požaduje revidovaný a vyvážený rámec správy ekonomických záležitostí 

zaměřený na prosperitu, který bude přikládat stejnou váhu řadě klíčových politických cílů, jako 

je udržitelný růst podporující začlenění, plná zaměstnanost a důstojná práce, 

konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství a stabilní veřejné finance. Konkurenceschopné 

evropské hospodářství, které je rovněž sociálně a environmentálně udržitelné, je předpokladem 

pro větší blahobyt všech evropských občanů. 

 

4.5.2 Ekonomiky, v nichž vnitrostátní fiskální politika uznává potřebu tvorby rezervních fondů 

v dobách růstu, přičemž nadále zajišťuje investice nezbytné pro budoucí prosperitu, budou 

kromě toho odolnější při potírání nepříznivých dopadů případného hospodářského útlumu. 

 

4.5.3 Náležité prosazování Paktu o stabilitě a růstu, který bude po skončení probíhajícího přezkumu 

revidován a bude mít pokud možno zjednodušená pravidla a menší procykličnost a bude odrážet 

situaci po pandemii, bude nezbytné k tomu, aby se pomohlo členským státům se zajištěním 

udržitelnosti jejich veřejných financí, a posílila se tak důvěra investorů. Jakýkoliv budoucí 

fiskální rámec musí a) podporovat udržitelné veřejné finance s cílem zvýšit veřejné investice, 

b) umožnit důraznější anticyklickou politiku a c) povolit větší flexibilitu a rozlišení podle 

jednotlivých zemí, pokud jde o způsoby úpravy dluhu, a současně musí zaručovat udržitelnost 

veřejných financí. Za účelem přepracování fiskálního rámce EHSV konkrétně navrhuje 

mj. zavést především zlaté pravidlo pro veřejné investice, aniž by byla ohrožena střednědobá 

fiskální a finanční stabilita a hodnota eura, a to v kombinaci s výdajovým pravidlem. 

 

4.5.4 V zájmu posílení demokratické odpovědnosti Unie musí v budoucím rámci správy 

ekonomických záležitostí EU nadále plnit významnou úlohu vnitrostátní parlamenty i Evropský 

parlament. EHSV vzal na vědomí myšlenku zřídit systém zajištění v nezaměstnanosti, který byl 

původně jednou z politických priorit Evropské komise. Komise by vzhledem k dopadům krize 

COVID-19 a současné války na Ukrajině mohla pokračovat v dalších jednáních s členskými 

státy a sociálními partnery o potenciálních dlouhodobých nástrojích, tj. systémech zajištění 

v nezaměstnanosti, s cílem řešit systémové problémy.  

 

4.6 Nástroj SURE10 sehrál při zmírňování dopadů pandemie zásadní úlohu a prokázal svou 

účinnost. Na základě těchto zkušeností EHSV požaduje, aby bylo posouzeno případné další 

využívání tohoto nástroje. 

 

4.7 Prohlubování hospodářské a měnové unie jde ruku v ruce s posilováním správy ekonomických 

záležitostí, včetně dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů a posílení úlohy 

evropského semestru při zvyšování růstu, soudržnosti, inkluzivnosti, konkurenceschopnosti 

a konvergence. 

 

4.8 EHSV se domnívá, že vzhledem k problémům, které způsobuje válka, a zejména vzhledem 

k rostoucí potřebě výdajů na obranu a energetiku by Evropská unie mohla zavést nové 

mechanismy vlastních zdrojů. 

 

                                                      
10

 Evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE). 
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4.9 Roztříštěnost kapitálových trhů v členských státech nevytváří dostatečný prostor pro snazší 

přístup podniků k finančním zdrojům na jednotném kapitálovém trhu. Proto je s dokončením 

unie kapitálových trhů zapotřebí pokročit. Prohlubování unie kapitálových trhů a bankovní unie 

by se mělo zaměřit na posílení možností financování a podporu příspěvku soukromého sektoru 

k investičnímu úsilí. EHSV vyzývá, aby při tom byla nalezena správná rovnováha mezi 

sdílením rizik a snižováním rizik, a zejména vítá úsilí o posílení sledování systémových rizik 

vyplývajících z klimatické krize. Kromě toho je také důležité zohlednit rizika týkající se sociální 

udržitelnosti, která vzhledem k rozdílům ve svém rozložení ohrožují sociální soudržnost. 

Regulace finančního trhu by také měla upřednostňovat účinnost před složitostí a poskytovat 

vysokou úroveň ochrany spotřebitele. 

 

4.10 Všechny zúčastněné strany by se měly podílet na vývoji a provádění opatření ke zlepšení 

finanční gramotnosti, účinnosti pravidel ochrany a snížení informační asymetrie mezi 

poskytovateli finančních služeb a občany. 

 

4.11 Měl by být plně využit potenciál jednotného evropského trhu. Hospodářské výsledky by bylo 

možné zajistit lepším a účinnějším uplatňováním a vymáháním stávajících právních předpisů 

a jejich prohloubením. Další odstraňování překážek volného pohybu zboží a služeb přinese 

výhody všem – zákazníkům, pracovníkům i podnikům. Řádné fungování jednotného trhu závisí 

také na bezpečnosti a kvalitě zboží a služeb. 

 

4.12 EHSV je znepokojen existencí nekalé daňové soutěže v EU, která podněcuje vyhýbání se 

daňovým povinnostem. Výbor je přesvědčen, že účinná měnová unie vyžaduje jednotnou 

fiskální politiku a soudržnost mezi fiskálními předpisy jejích členů. EHSV rovněž navrhuje 

vytvořit evropský pakt pro účinný boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, vyhýbání 

se daňovým povinnostem a praní peněz. 

 

4.13 Nadměrná byrokracie vytváří zbytečné náklady pro ekonomiku i společnost. EU by se do 

budoucna neměla zaměřovat na mikromanagement, ale měla by se řídit zásadou zlepšování 

právní úpravy. To by však nemělo být na úkor přísných norem v oblasti ochrany spotřebitele, 

sociální a pracovněprávní ochrany a ochrany životního prostředí, jimiž se vyznačuje sociálně 

tržní hospodářství. Na evropské úrovni by se mohla zlepšit schopnost sociálních partnerů řešit 

problémy, například vyvažovat různé zájmy. 

 

4.14 Podnikání představuje jednu z klíčových kompetencí pro zlepšení konkurenceschopnosti, 

inovací a blahobytu a pro rozvoj sociální a zelené ekonomiky, a to zejména v situaci oživení po 

pandemii. Jedním ze způsobů, jak snížit nezaměstnanost, zejména u mladých lidí, by mohla být 

podpora podnikatelského vzdělávání za účelem rozvoje podnikatelských dovedností. Podnikání 

ve všech svých podobách a odvětvích (včetně cestovního ruchu, průmyslu, ekonomiky 

platforem, sociální ekonomiky a svobodných povolání) je nezbytné pro hospodářský růst, 

inovace, zaměstnanost a sociální začlenění. Je důležité identifikovat obtíže, kterým čelí malé 

a střední podniky (zejména velmi malé podniky často rodinného charakteru) při přístupu na 

jednotný trh, konkrétně v souvislosti s ekologickou a digitální transformací, a reagovat na ně. 
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EHSV vyzývá Komisi, aby v rámci svého pracovního programu přijala konkrétní opatření 

k odstranění již zjištěných překážek jednotného trhu11. 

 

4.15 EHSV podporuje přijetí kombinace hospodářských politik, které účinně využívají dostupné 

domácí zdroje, a to jak veřejné, tak soukromé, včetně finančních zdrojů vytvořených v rámci 

nástroje Next Generation EU a Nástroje pro oživení a odolnost. EHSV je znepokojen zjištěními 

o nedostatečném zapojení organizací občanské společnosti. Organizovaná občanská společnost 

požaduje formálnější postupy, které by usnadnily skutečnou výměnu názorů při provádění 

a hodnocení národních plánů pro oživení a odolnost. Zásada partnerství by měla sloužit jako 

plán pro účinný mechanismus zapojení občanské společnosti.  

 

4.16 EHSV podporuje legislativní návrhy Komise v oblasti zdanění právnických osob a oceňuje 

jejich koordinaci s celosvětovými jednáními vedenými na úrovni OECD / inkluzivního rámce 

s cílem dosáhnout celosvětové dohody. 

 

4.17 Výbor podporuje veškeré úsilí zaměřené na snížení nákladů evropských podniků a daňových 

orgánů na dodržování předpisů při navrhování nového daňového systému. Evropské podniky 

nesmí být v hospodářské soutěži znevýhodněny. Úplné provedení 2. pilíře dohody o globální 

dani bude složité a bude vyžadovat dlouhou dobu a značné úsilí ze strany podniků i daňových 

orgánů. Jednotné přijetí a současné provedení mezinárodně dohodnutých pravidel v EU 

a dalších obchodních blocích je ve svrchovaném zájmu EU a jejích členských států. 

 

4.18 Sociální podnikání si zaslouží zvláštní pozornost vzhledem k úloze, kterou tato forma podnikání 

může hrát při překonávání krize. Provádění akčního plánu pro sociální ekonomiku bude plnit 

klíčovou úlohu při posilování tohoto odvětví. Vymezení specifického uceleného systému 

sociální ekonomiky v nové průmyslové strategii musí vyústit v přijetí konkrétních opatření, 

která učiní sociální ekonomiku ekologickou, digitální a odolnou.  

 

4.19 Po pandemii vzrostla potřeba podpory kvalitní vzdělávací mobility pro všechny a narůstá 

potřeba uznávání výsledků učení, kterých bylo v jejím rámci dosaženo, proto EHSV podporuje 

vytvoření skutečného evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025 pro vzdělávající se 

Evropu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím financování a především prostřednictvím 

meziodvětvové spolupráce v oblasti vzdělávání. 

 

4.20 Moderní spotřebitelská politika musí zajistit, aby spotřebitelé měli potřebná práva a ochranu. 

Díky jednotnému trhu je pro spotřebitele a podniky v EU mnohem jednodušší nakupovat 

a prodávat zboží a služby v přeshraničním kontextu, ať už on-line, nebo off-line. Vyžaduje to 

důvěru v trh, cílené právní předpisy a jejich účinné vymáhání. K odpovědnějšímu rozhodování 

musí spotřebitelům pomoci také informace a odborná příprava. 

 

4.21 Je třeba zlepšit přístup k zapojení dobrovolníků a zvýšit jeho rozsah i kvalitu. Potenciál zapojení 

dobrovolníků všech věkových kategorií a různého původu by měl být prozkoumán a využit 

v rámci inovativních a flexibilních rámců, které budou vytvářet nové příležitosti. Rok 2025 by 

                                                      
11 

 Viz například Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers (Cesta podniků na jednotný trh: praktické 

obtíže a překážky), pracovní dokument útvarů Komise, SWD(2020) 54 final, Brusel, 10. března 2020. 
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měla EU vyhlásit Evropským rokem dobrovolníků. Byl by to důstojný hold úsilí a působení 

dobrovolníků během krize COVID-19 a války na Ukrajině. Vyzdvihl by jejich význam pro 

zdraví a blahobyt v Evropě a jejich úlohu pro oživení a budoucnost Evropy. 

 

4.22 Svobodná povolání jsou klíčovým sociálním a hospodářským faktorem ve všech členských 

státech a zajišťují důležité veřejné služby v oblastech, jako je zdravotnictví, spravedlnost, 

bezpečnost, jazyky a umění. Je proto nezbytné, aby bylo před přijetím evropských právních 

předpisů i po jejich přijetí provedeno zvláštní posouzení dopadů legislativních návrhů na 

svobodná povolání. V tomto ohledu by měl evropský zákonodárce zohlednit zejména nepříznivé 

dopady byrokratické zátěže na svobodná povolání. 

 

5. Silnější Evropa ve světě 

 

5.1 EHSV požaduje vytvoření otevřeného, spravedlivého, inkluzivního a předvídatelného 

mezinárodního obchodního prostředí, které bude všemožně podporovat demokracii, právní stát, 

mír a stabilitu a sociální a environmentální udržitelnost, a zavedení otevřeného a spravedlivého 

systému světového obchodu založeného na pravidlech. Evropa musí chránit pravidla globálního 

obchodu, zajistit rovné podmínky a docílit rovnováhy mezi strategickou autonomií a otevřeností 

mezinárodnímu obchodu tím, že bude podporovat stabilní průmyslovou základnu a odolné 

mezinárodní dodavatelské řetězce. 

 

5.2 Vývoj v Číně v posledních letech i pokračující ruská agrese nicméně jasně ukazují, že rostoucí 

mezinárodní obchod nemusí nutně přispívat k posílení demokratických procesů. EU proto musí 

ve své obchodní politice prosazovat své základní hodnoty, jako je dodržování lidských práv, 

právní stát a svoboda sdělovacích prostředků. 

 

5.3 EHSV považuje za důležité i nadále řešit kritickou závislost EU na třetích zemích. To se týká 

zejména oblastí energetiky, surovin, potravin, zdravotnických výrobků, infrastruktury 

a technologií. Týká se to také průmyslového rozměru bezpečnostní, obranné a vesmírné 

politiky. EU musí zejména přehodnotit svou nedostatečnou průmyslovou kapacitu a svou 

závislost na nespolehlivých partnerech. 

 

5.4 Posílení otevřené strategické autonomie EU a její silnější globální úloha současně vyžaduje 

spolupráci s partnery v různých oblastech, včetně obchodu. EHSV požaduje, aby byla 

dokončena jednání o dvoustranných obchodních dohodách a rozvíjena mnohostranná spolupráce 

v rámci WTO. Aktuální příležitostí k posílení pozice EU by bylo také prohloubení vztahů 

s latinskoamerickými partnery na základě modernizovaných dohod. 

 

5.5 EHSV upozorňuje na zásadní úlohu občanské společnosti v oblasti obchodu a vyzdvihuje 

nutnost posílení spolupráce s občanskou společností na mnoha úrovních – od přípravy až po 

monitorování obchodních nástrojů a dohod (dohod o volném obchodu, dohod o hospodářském 

partnerství a investičních dohod). To by pomohlo dosáhnout cílů nové obchodní strategie EU 

a zajistit, aby uzavřené obchodní dohody přispívaly k hospodářsky, sociálně a environmentálně 

udržitelnému rozvoji na straně EU i zemí, které jsou jejími obchodními partnery. 
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5.6 Je také nutné spolupracovat v oblasti dopravy, digitalizace a energetiky, kde se otevírají nové 

možnosti např. pro spolupráci mezi EU a USA. Koridory hlavní sítě musí být lépe propojeny se 

zbytkem světa pro potřeby nákladní i osobní dopravy. EHSV vyzývá k vytvoření fóra, které by 

napomáhalo propojení sítě TEN-T se zbytkem světa, včetně sousedních zemí.  

 

5.7 EHSV se domnívá, že EU potřebuje proaktivnější a účinnější přístup k ochraně zájmů 

evropského průmyslu prostřednictvím vytvoření rovných podmínek hospodářské soutěže a boje 

proti nekalým obchodním praktikám, a to prostřednictvím stávajících obchodních právních 

rámců, zejména antidumpingových a antisubvenčních předpisů.  

 

5.8 Výbor se domnívá, že je třeba posílit mezinárodní úlohu eura jako důležitého nástroje pro 

upevnění celosvětového postavení Evropy, a požaduje, aby byla věnována větší pozornost 

příčinám oslabení mezinárodní úlohy eura a aby byla dokončena hospodářská a měnová unie. 

 

5.9 EHSV vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí o zavedení přístupu EU k obchodu a udržitelnému 

rozvoji v oblasti pracovních a environmentálních závazků do WTO. To by mělo zahrnovat 

i další úvahy o strukturovaném zapojení všech složek občanské společnosti do procesů WTO, 

neboť bez zapojení občanské společnosti nelze dosáhnout skutečné udržitelnosti. 

 

5.10 Mechanismus civilní ochrany Unie již není kapacitně ani svým rozsahem schopen dostatečně 

reagovat na katastrofy související se změnou klimatu a četná rizika, která vyvstávají na území 

Unie i mimo ně. Vedle své obvyklé hlavní činnosti související s přírodními katastrofami bývá 

mechanismus využíván k řešení rizik, jako jsou pandemie, závažná průmyslová rizika, rozsáhlá 

znečištění moří, důsledky kybernetických útoků pro distribuční sítě elektřiny nebo pitné vody 

a veškerou základní infrastrukturu či řízení humanitárních krizí spojených s přistěhovalectvím. 

 

5.11 Je třeba lépe řešit a koordinovat vazbu mezi krátkodobou civilní ochranou a dlouhodobým 

řízením humanitární pomoci. Za tímto účelem EHSV považuje za vhodné prozkoumat možnost 

zřídit evropskou agenturu pro civilní ochranu a humanitární pomoc, která by sloužila jako 

praktický mechanismus přijímání důraznějších opatření v oblasti zahraniční politiky. 

 

5.12 EHSV konstatuje, že v řadě partnerských zemí stále chybí inkluzivní a participativní dialog 

a tvorba politik a že se prostor pro občanský a sociální dialog postupně zmenšuje, a to i přes 

podporu poskytovanou Komisí. EHSV navrhuje, aby Komise ve spolupráci s EHSV vytvořila 

pilotní projekt „srovnávacího přehledu občanského prostoru“ pro některé partnerské země, který 

by každoročně měřil stav občanského a sociálního dialogu, počínaje zeměmi západního Balkánu 

nebo zeměmi Euromedu. 

 

6. Podpora evropského způsobu života 

 

6.1 Téměř ve všech evropských zemích je třeba posílit zdravotní systémy, zaměřit se na prevenci 

a zajistit všem přístup ke kvalitním strukturám veřejného zdraví, základním zdravotním službám 

včetně vakcín a k dlouhodobé péči pro všechny. Otázky duševního zdraví vyžadují okamžitou 

strategickou reakci. 
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6.2 EHSV připomíná, že je zásadní podporovat silný a koordinovaný evropský ekosystém zdravotní 

péče s cílem přispívat ke strategické autonomii tohoto odvětví a technologické suverenitě EU 

a ke kvalitnějšímu životu občanů EU. Mělo by být provedeno mapování a analýza zdola nahoru 

s cílem posoudit přesnou povahu zjištěných závislostí a řešit slabá místa a nedostatek 

strategických materiálů. 

 

6.3 Migrace je i nadále prioritní otázkou kvůli svému dopadu na demografii, hospodářství 

a politiky EU (v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, trhu práce, integrační politiky, ochrany 

hranic, boje proti rasismu, xenofobii, populismu a diskriminaci). Je třeba dospět ke konečné 

podobě paktu EU o migraci a azylu a společného evropského azylového systému, a to na 

základě skutečné rovnováhy mezi solidaritou a odpovědností a povinnostmi EU a členských 

států podle mezinárodního práva. 

 

6.4 Během uprchlické krize, která nastala v důsledku války na Ukrajině, byl zdůrazněn zásadní 

význam této oblasti a tato krize přinesla správný způsob reakce EU: kromě okamžité ochrany 

uprchlíků a zavedení dočasných povolení k pobytu a pracovních povolení je třeba přijmout 

naléhavá opatření k integraci do společnosti a na trhy práce členských států a poskytnout 

odpovídající finanční prostředky vládám i organizacím občanské společnosti působícím 

v terénu. 

 

6.5 Rok 2022 je Evropským rokem mládeže a jeho cílem je ocenit oběti, které přinesli a přinášejí 

mladí lidé během pandemie COVID-19, a problémy, s nimiž se potýkali a potýkají, 

a poskytnout jim na všech úrovních možnost účasti, se zvláštním zaměřením na ekologické 

otázky, začlenění, digitální technologie a začleňování mládeže do všech politik v EU. Je velmi 

důležité, aby měl tento rok konkrétní ohlas a aby se iniciativy na úrovni EU zaměřovaly na 

mladé lidi každý rok. Komise by proto měla pokračovat v činnosti navazující na Evropský rok 

mládeže i v roce 2023 a v následujících letech. 

 

7. Nový impuls pro evropskou demokracii 

 

7.1 Je třeba přijmout opatření ke zlepšení občanského dialogu se zainteresovanými stranami a se 

skupinami ve společnosti a mezi nimi navzájem, aby mohly samy převzít odpovědnost za 

politiky, které se jich přímo dotýkají, a skutečně se na nich podílely, a podpořit tak úlohu 

občanů při budování budoucnosti Evropy. 

 

7.2 Existuje několik zavedených formátů, které plní významnou úlohu při zapojování občanů na 

evropské úrovni, jako je například Evropská občanská iniciativa. Tyto formáty jsou však pro 

smysluplné zapojení občanů EU nedostatečné a je třeba, aby nástroje na zajištění účasti 

(včetně elektronické účasti) byly inkluzivnější, strukturovaně využívané a přístupné pro všechny 

a aby měly zejména větší dopad. 

 

7.3 V rámci této koncepce by měla být rozšířena a posílena institucionální úloha EHSV jako 

uznávaného zástupce organizované občanské společnosti při poskytování poradenství ohledně 

tvorby politik EU, ale i jako prostředníka a garanta činností týkajících se participativní 

demokracie, jako je strukturovaný dialog s organizacemi občanské společnosti a občanské 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 17/19 

panely. Činorodá občanská společnost má pro demokratický život Evropské unie zásadní 

význam. 

 

7.4 EHSV doporučuje, aby tvůrci politik EU vypracovali ucelené (vnitřní i vnější) strategie EU pro 

občanskou společnost, včetně politik stavějících na větším uznání tohoto sektoru a občanského 

dialogu (mj. prostřednictvím specifického pilíře v Akčním plánu pro evropskou demokracii, 

každoročního hodnocení dodržování zásady právního státu a strategie EU pro občanskou 

společnost), na příznivém právním rámci a vytvoření rovných podmínek v celé EU, na přístupu 

k veřejným finančním prostředkům a na mechanismech monitorování a ochrany na úrovni EU. 

 

7.5 Je nezbytné se zaměřit na opatření, jež by měla být přijata v návaznosti na návrhy vzešlé 

z Konference o budoucnosti Evropy, aby bylo možné splnit požadavky občanů. EHSV očekává, 

že se všechny evropské orgány zaváží ke konstruktivní a ambiciózní účasti – v souladu se svou 

úlohou a pravomocemi – do všech fází přijímaných návazných opatření, včetně legislativních 

návrhů. EHSV je připraven dostát své úloze a zajistit řádnou návaznost na výsledky konference. 

V případě svolání konventu musí hrát Výbor významnou úlohu. 

 

7.6 EHSV je přesvědčen, že v zájmu obnovení důvěry v rozšíření a posílení způsobů, jimiž Unie 

oslovuje své přirozené spojence na západním Balkáně, by EU měla tuto oblast jednoznačně 

zapojit do činností souvisejících s realizací výsledků Konference o budoucnosti Evropy. 

 

7.7 Válka na Ukrajině si vynutila společný evropský postup a integraci v klíčových oblastech, jako 

je obrana a zahraniční politika, a to v rozsahu, který byl ještě před několika měsíci stěží 

představitelný. EHSV vítá závazek přijatý v rámci Versailleského prohlášení k intenzivnějšímu 

využívání Evropského mírového nástroje a zdůrazňuje, že by EU měla učinit kroky směrem 

k silnější politické integraci, což by mohlo podpořit společnou zahraniční politiku. EHSV 

vyzývá členské státy, aby okamžitě začaly pracovat na zavedení skutečného společného 

a účinného obranného systému, jenž by významně posílil obranyschopnost Evropy12. Do 

rozhodnutí, které EU v tomto ohledu přijme, by měl být zapojen Evropský parlament, neboť je 

podle Smluv přímým zástupcem občanů.  

 

7.8 Evropský parlament, stejně jako EHSV, sociální partneři a organizace občanské společnosti, se 

musí zapojit do plánů pro nepředvídané události, jejichž záměrem je čelit hospodářským 

důsledkům války. To platí zejména při navrhování jednotlivých bodů strategie REPowerEU. 

 

7.9 EHSV zdůrazňuje, že je třeba čelit výzvám spojeným s aktivním zapojením mladých lidí do 

společnosti a do politických a rozhodovacích procesů, neboť děti a mladí lidé jsou generací, 

která bude muset splácet obrovský veřejný dluh, který nyní země vytvářejí, aby se vypořádaly 

s důsledky pandemie, a bude žít s důsledky opatření, která jsou nyní přijímána v rámci řešení 

změny klimatu a nové bezpečnostní situace v Evropě. Rovněž je třeba přijmout koordinovaný 

evropský přístup založený na silných politických a právních rámcích s cílem přerušit 

mezigenerační cyklus znevýhodnění. Je třeba pozorně sledovat, zda je plněn vytyčený 

ambiciózní cíl vymanit z chudoby co nejvíce dětí a mladých lidí. 

  

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-cs-n.pdf (odstavec 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-cs-n.pdf
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7.10 EHSV zdůrazňuje, že genderová rovnost a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů by se měly 

řešit ve všech aspektech tvorby a provádění právních předpisů EU, zejména proto, že pandemie 

a hospodářský pokles, který způsobila, prohloubily nerovnováhu mezi muži a ženami. 

 

7.11 Žádná reakce na výjimečné podmínky nesmí být v rozporu se zásadami právního státu ani 

nesmí ohrožovat demokracii, dělbu moci a základní práva evropských občanů. Je třeba zavést 

nové nástroje EU na ochranu a podporu základních práv a právního státu, například cyklus 

přezkumu právního státu a mechanismus, který má financování EU podmiňovat dodržováním 

základních práv a právního státu. To je třeba zohlednit zejména při přijímání citlivých 

dočasných rozhodnutí, jako je zákaz některých vysílacích stanic, omezení volného pohybu osob 

nebo jakýchkoli jiných rozhodnutí přijímaných během pandemie či války. 

 

7.12 EHSV doporučil přijetí celoevropské charty práv a povinností venkova/měst a požaduje, aby byl 

vytvořen model správy Paktu pro venkov, na němž se budou podílet místní orgány i místní 

soukromé a neziskové podniky, které budou spolupracovat s místními demokratickými 

strukturami a sociálními partnery. Zajistí se tak, že budou zohledněny postoje místních subjektů 

a že bude možné tuto dlouhodobou vizi úspěšně realizovat. 

 

7.13 Pokud jde o Zelenou dohodu pro Evropu, EHSV požaduje, aby byly zavedeny silné řídicí 

struktury, které by do přípravy opatření Zelené dohody pro Evropu zapojily všechna 

zainteresované strany, včetně: 

 

 vytvoření platformy zainteresovaných stran Evropského klimatického paktu, která by se 

skládala ze subjektů působících v oblasti klimatu na všech úrovních, 

 vytvoření fóra pro financování opatření v oblasti klimatu na úrovni EU s cílem 

zprostředkovat přístup k financování a odstranit překážky, 

 zaručení řádného zapojení stávajících struktur evropského sociálního dialogu, 

 motivování členských států, aby do přípravy vnitrostátních a regionálních plánů pro 

spravedlivou transformaci zapojily regionální orgány, sociální partnery a organizace 

občanské společnosti, 

 strukturálnějšího zapojení mládeže do rozhodovacího procesu v oblasti udržitelnosti 

a zařazení zástupců mládeže do oficiální delegace EU na zasedáních konference smluvních 

stran UNFCCC, 

 strukturálního propojení balíčku „Fit for 55“ s cíli udržitelného rozvoje stanovenými OSN, 

 navázání na úspěch společné činnosti Komise a EHSV na Evropské platformě 

zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství. 

 

7.14 Orgány EU by rovněž měly uznat zásadní úlohu občanské společnosti při šíření kultury 

základních práv a právního státu a podporovat její účast na zprostředkovávání odpovídající 

komunikace o hodnotách a zásadách EU. V souladu s tím je třeba posílit úlohu občanské 

společnosti v cyklu přezkumu právního státu, a to i prostřednictvím fóra zainteresovaných stran. 

 

7.15 EHSV navíc považuje za zásadní, aby bylo zajištěno zapojení zástupců občanské společnosti – 

včetně sociálních partnerů, organizací spotřebitelů a dalších zainteresovaných subjektů – 

do utváření, provádění a monitorování politického programu digitální dekády a souvisejících 

vnitrostátních plánů. 
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7.16 EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby zachovala zlepšování právní úpravy jako jednu z priorit, 

a vyzývá Komisi včetně jejích útvarů a normotvůrce EU, aby systém zlepšování právní úpravy 

EU soustavně prohlubovali a rozvíjeli ve všech jeho aspektech a aby při své činnosti 

systematicky využívali nástroje a pokyny pro zlepšování právní úpravy. 

 

7.17 EHSV zdůrazňuje, že by Komise měla každý legislativní návrh automaticky podložit 

kompletním posouzením dopadů. Komise by měla provést řádné posouzení dopadů také u všech 

připravovaných strategií, aby bylo možné včas zjistit dopady a lépe předvídat společné účinky 

jednotlivých iniciativ. 

 

7.18 EHSV zdůrazňuje, že nástroje pro zlepšování právní úpravy musí zůstat politicky neutrální 

a musí být jasně odděleny od procesu přijímání politických rozhodnutí, jež má zůstat vyhrazeno 

k tomu určeným politickým subjektům s řádným mandátem. 

 

Při postupech veřejných konzultací ohledně návrhů Komise je třeba dbát na zajištění 

a vyváženost příspěvků různých zainteresovaných stran. To vyžaduje revizi metodiky, aby bylo 

možné lépe oslovit organizace občanské společnosti na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. 

EHSV zdůrazňuje, že on-line postupy musí být doplněny strukturovaným dialogem 

s organizacemi občanské společnosti ve všech fázích tvorby politiky, včetně fáze provádění 

a hodnocení. 

 

7.19 EHSV vyzývá Komisi a zejména Společné výzkumné středisko, aby EHSV plně zapojily do 

svého prognostického cyklu a podporovaly jej při screeningu stávajících prognostických 

činností prováděných organizacemi občanské společnosti, odbory a podnikatelskými 

sdruženími. 

 

7.20 Výbor rovněž vyzývá k neustálému posilování spolupráce při následném hodnocení různých 

iniciativ. 

 

7.21 Jak během pandemie, tak během současné války na Ukrajině se ukázalo, jak naléhavá je potřeba 

dalších opatření na vnitrostátní i evropské úrovni, která by chránila svobodné a pluralitní 

sdělovací prostředky a kvalitní nezávislou žurnalistiku. 

 

V Bruselu dne 14. července 2022 

 

 

 

 

Christa SCHWENG 

předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru 

 

_____________ 
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