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Evropský hospodářský
a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) tlumočí
názory občanské společnosti v orgánech EU a působí jako
prostředník mezi zúčastněnými subjekty a EU.
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Seznamte se s Evropským
hospodářským a sociálním výborem
EHSV je nedílnou součástí EU – byl vytvořen
v roce 1957 na základě Římské smlouvy, aby
poskytoval rady orgánům EU s rozhodovací
pravomocí a zajistil, aby organizace a sítě
občanské společnosti z celého kontinentu
měly možnost ovlivňovat rozvoj Evropy.

Tyto organizace často slouží jako prostředníci
mezi orgány s rozhodovací pravomocí
a občany a umožňují lidem aktivně se podílet
na změnách či podporovat určité všeobecně
prospěšné cíle.

EHSV se liší od ostatních institucí EU. Jde
o jedinečné fórum pro konzultace, dialog
a hledání shody mezi zástupci ze všech
možných odvětví organizované občanské
společnosti.
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Poslání EHSV a jeho vize
Cílem EHSV je zajistit, aby byla tvorba politik
a právních předpisů EU demokratičtější
a účinnější a aby skutečně odrážela potřeby
občanů EU.
Plní tři základní úkoly:
• poskytovat poradenství Evropskému
parlamentu, Radě a Evropské komisi,
• zajistit, aby se o názorech organizací
občanské společnosti vědělo v Bruselu,
a zvýšit povědomí těchto organizací
o dopadech právních předpisů EU
na život evropských občanů,
• podporovat a posilovat organizovanou
občanskou společnost jak v EU, tak mimo
ni.
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EHSV podporuje participativní i parlamentní
demokracii v Evropě. Usiluje o takovou
společnost,
která
nikoho
nevylučuje
a umožňuje všem aktivně se zapojit. To
znamená, že se občané mohou podnětně
vyjadřovat k budoucnosti své a svých dětí.
Znamená to také, že mladí lidé před sebou
vidí šanci získat práci a vést důstojný život
a že se lidé ve svém každodenním životě cítí
odpovědní, angažovaní, stejně respektovaní
a bezpeční.

Duší EHSV jsou
jeho členové
EHSV sídlí v Bruselu a má celkem 329 členů
ze všech 27 členských států EU. Jeho členové
působí v různých sférách společenského
života a různých profesích a disponují
širokou škálou znalostí a zkušeností.
Zastupují
sdružení zaměstnavatelů,
průmysl, obchodní komory, sdružení
malých a středních podniků, odborové
svazy, spotřebitele, zemědělce, aktivisty
prosazující práva osob se zdravotním
postižením, akademickou obec, skupiny
hájící práva žen, ochránce životního
prostředí,
družstva,
mládežnické
organizace, organizace na ochranu
lidských práv atd. EHSV sdružuje celkem
přibližně 250 organizací a sítí na národní
úrovni, které zastupují miliony občanů EU.
Členové EHSV jsou jmenováni Radou na návrh
členských států na dobu pěti let, ale v EHSV
pracují nezávisle, v zájmu všech občanů EU.

Členové nejsou v Bruselu na plný úvazek.
Většina z nich nadále vykonává svoji práci
v domovské zemi, což jim umožňuje zůstat
v přímém kontaktu s lidmi.
EHSV tvoří tři skupiny: Zaměstnavatelé,
Zaměstnanci a Různorodá Evropa. Cílem
je dosáhnout mezi těmito skupinami
konsenzu, aby stanoviska EHSV skutečně
odrážela ekonomické a sociální zájmy
občanů EU.

skupina Zaměstnavatelé
skupina I

skupina Zaměstnanci
skupina II

skupina Různorodá Evropa
skupina III
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Jak EHSV
funguje
Evropský parlament, Rada a Komise jsou
právně zavázány konzultovat EHSV při
schvalování nových právních předpisů
v řadě různých oblastí. EHSV návrhy posuzuje
a na základě shody dosažené mezi členy
vypracovává stanoviska.
Kromě toho přijímá stanoviska z vlastní
iniciativy k tématům, o nichž se členové
domnívají, že jsou pro zájmy občanů EU
důležité. Připravuje také průzkumná
stanoviska, a to na žádost tvůrců právních
předpisů EU, když se chtějí seznámit s názory
občanské společnosti na určité oblasti
politik. EHSV rovněž prezentuje požadavky
občanské společnosti ve svých prohlášeních,
usneseních,
informačních
zprávách
a posouzeních dopadů právních předpisů EU.

EHSV má šest sekcí, jednu Poradní komisi
pro průmyslové změny a několik středisek
pro sledování a skupin ad hoc. Tyto orgány
se zabývají různými politikami EU, od
hospodářství po sociální věci, od dopravy
po životní prostředí, od vnitřního trhu až po
vnější vztahy, od právního státu a evropského
semestru až po brexit. Členové zasedají
v závislosti na své specializaci přinejmenším
v jednom z těchto orgánů:

ECO

INT

TEN

Hospodářská a měnová
unie, hospodářská a sociální
soudržnost

Jednotný trh,
výroba a spotřeba

Doprava, energetika,
infrastruktura a informační
společnost

SOC

NAT

REX

Zaměstnanost, sociální věci,
občanství

Zemědělství, rozvoj venkova,
životní prostředí

Vnější vztahy

Stanoviska se projednávají a poté přijímají
prostou většinou na plenárních zasedáních
EHSV, která se konají devětkrát do roka
v Bruselu. Stanoviska se poté zasílají tvůrcům
právních předpisů EU v Parlamentu a Radě,
aby ovlivnila jejich postoj v dané věci,
a přispěla tak k legislativnímu procesu.
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EHSV každoročně v Bruselu i v členských
státech EU pořádá více než 1 000 setkání
a zveřejňuje okolo 150 stanovisek
ve 24 jazycích.
Stanoviska jsou k dispozici zde:
w w w. e e s c . e u r o p a . e u /c s /o u r- w o r k /
opinions-information-reports/opinions

Několik příkladů úspěšného působení
EHSV
EHSV posiluje vliv občanské
společnosti na opatření v oblasti
klimatu
Doporučení EHSV byla zohledněna ve sdělení
Evropské komise o evropském klimatickém
paktu, včetně zřízení fóra pro financování
opatření v oblasti klimatu na úrovni EU.

EHSV má možnost vyjádřit se k tomu,
jak se využívají finanční prostředky
EU
EHSV se podílí na činnosti skupiny odborníků,
kterou zřídila Evropská komise a jež se
zaměřuje na udržitelné financování.

EHSV snižuje množství odpadu
Evropská platforma zainteresovaných stran
pro oběhové hospodářství, vytvořená
společně s Evropskou komisí, propojuje
v oblasti oběhového hospodářství politiku
s praxí.

EHSV se zasazuje o to, aby měly
osoby se zdravotním postižením
právo volit
800 000 občanům EU v 16 zemích je z důvodu
jejich zdravotního postižení odepíráno
právo volit. EHSV zahájil kampaň zaměřenou
na odstranění této diskriminace.
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EHSV požaduje čistší a ekologičtější
baterie
Výroba udržitelných baterií závisí na surovinách
ze třetích zemí, alternativních palivech,
technologických
odborných
znalostech
a recyklační kapacitě a také na znovuzískávání
surovin z odpadu. Tato doporučení byla
zohledněna ve strategickém akčním plánu EU
pro baterie.

EHSV se zajímá o migranty
EHSV a Evropská komise společně organizují
Evropské fórum pro migraci, v jehož rámci
monitorují tvůrci politik a občanská
společnost otázky migrace, azylu a integrace.

EHSV neopomíjí žádné území
V roce 2020 přispěl EHSV k Územní agendě
2030 v těchto ohledech: lepší propojení mezi
městskými a venkovskými oblastmi, důstojné
životní podmínky pro všechny, zdravé životní
prostředí atd. Není přípustné, aby v některých
regionech občané neměli přístup k veřejným
službám.
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EHSV utváří způsob, jakým
občanská společnost vykonává
dohled
nad mezinárodním obchodem
Způsob, jakým se EHSV podílí na tvorbě
politik, nyní v souvislosti s mezinárodními
obchodními dohodami běžně využívají
poradní skupiny občanské společnosti.

EHSV lituje, že došlo k brexitu,
ale udržuje kontakt s britskou
občanskou společností
Díky EHSV je nyní v dohodě mezi EU
a Spojeným královstvím po brexitu zahrnuta
společná
poradní
skupina
občanské
společnosti, jejímž prostřednictvím bude moci
občanská společnost nadále monitorovat
budoucí vztahy.

Mladí Evropané
Jedním z úkolů EHSV je naslouchat názorům
mladých lidí. Mladí lidé nejsou pouze budoucí
pracovní silou v Evropě a budoucími aktivisty
a politiky, ale mají také mnoho nápadů, které
jsou přínosné právě teď.
Spolupráce s mladými lidmi je pro EHSV
jednou z hlavních priorit.

Mezi konkrétní iniciativy patří:
• vydávání stanovisek, která se zabývají
specifickými potřebami a ambicemi
mladých lidí,
• pořádání akcí pro mladé lidi, jako je
každoroční diskuse v rámci akce Vaše
Evropa, váš názor se studenty ze všech
členských států EU a z kandidátských zemí,
• pořádání pravidelných návštěv členů
EHSV ve školách a na univerzitách v jejich
domovských zemích, které mají za účel
vysvětlit fungování EU a naslouchat
obavám a očekáváním mladých lidí.
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Výzvy, před nimiž
stojí Evropa a EHSV
Současná předsedkyně EHSV Christa Schweng byla do této funkce
jmenována 28. října 2020 a její motto zní

„Jednejme jednotně pro budoucnost Evropy“.
Evropská unie by měla hospodářsky prosperovat a být sociálně inkluzivní
a environmentálně udržitelná. Měla by všem složkám občanské
společnosti zajišťovat dobré podmínky, aby se mohly rozvíjet a žít
v otevřené demokracii založené na hodnotách. EHSV se bude v prvé
řadě zasazovat o to, aby subjekty občanské společnosti aktivně
přispívaly k této celkové vizi participativnější Evropy tím, že budou
tvůrcům politik poskytovat cenné poznatky, což umožní přijímat
účinnější politická opatření, která budou lépe odpovídat skutečné
hospodářské, sociální a občanské situaci.
Christa Schweng, předsedkyně EHSV
skupina Zaměstnavatelé, Rakousko

Evropa se opět musí stát místem, kde je možné zlepšit sociální situaci
všech občanů, vytvořit kvalitní pracovní místa a otevřít trh práce
mladým lidem, nezaměstnaným a lidem bez jistoty zaměstnání.
Zvláště ženám, jelikož rovnost žen a mužů je jedním ze základů
sociální udržitelnosti a v této oblasti musíme učinit více. Jako
odborářka se domnívám, že je naší odpovědností ukázat evropským
občanům, že Evropská unie a její jedinečný sociální model mohou
pomoci nalézt způsob, jak překonat koronavirovou krizi.
Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet
skupina Zaměstnanci, Itálie

EHSV může být přínosný v tom smyslu, že formulujeme společné
připomínky k novým politickým opatřením, identifikujeme nedostatky
v právních předpisech a navrhujeme konkrétní kroky, jak je napravit.
Naše příspěvky jsou výsledkem neúnavné práce našich zaměstnanců
a členů, kteří se snaží poskytovat podnětné a jedinečné perspektivy,
jež – a to je zcela zásadní – mají podporu všech jednotlivých složek
občanské společnosti. Mou prioritou ve funkci místopředsedy bude
tuto činnost zintenzivnit.
Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci
skupina Různorodá Evropa, Irsko
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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