
www.eesc.europa.eu

Zdanění ekonomiky sdílení vyžaduje 
skutečnou evropskou spolupráci

EHSV vyzývá Evropskou komisi 
a  členské státy, aby na ekonomiku 
sdílení / digitální ekonomiku použily 
stávající systémy daňové regulace 
a režimy zdanění.

„ P r á v n í  r á m e c  m u s í  v é s t  k e 
spravedlivému a vyváženému daňovému 
systému pro všechny hospodářské 
činnosti a obchodní modely, aniž by tím 
byl omezen potenciál ekonomiky sdílení 
vytvářet pracovní místa a růst,“ prohlásil 
Giuseppe Guerini (Různé zájmy, 
Itálie), zpravodaj pro stanovisko EHSV 
věnované zdanění ekonomiky sdílení, 
jež bylo přijato dne 19. října.

Stávající daňové předpisy nové 
obchodní modely a  hospodářské 
činnosti náležitě nezohledňují. To 
vytváří nejistotu v právní i v daňové 
oblasti, má negativní dopad na 
konkurenceschopnost a  vede ke 
ztrátám příjmů. EHSV vyzývá orgány 
členských států, aby v zájmu řešení 
těchto problémů zintenzivnily 
spolupráci a  upravily své právní 
předpisy, je nicméně přesvědčen, že 
otázkami digitální ekonomiky se lze 
náležitě zabývat jedině na základě 
skutečně evropského přístupu. 
Spoluzpravodaj Krister Andersson 
(Zaměstnavatelé, Švédsko) uvedl: 

„Evropské orgány musí zavést různé 
formy mezinárodní spolupráce mimo 
Evropu s cílem stanovit určitá základní 
pravidla pro skutečnou digitální 
ekonomiku.“

Nové technologie sice usnadňují 
a   posi luj í  ekonomiku sdí lení , 
EHSV se však domnívá, že je tuto 
ekonomiku důležité posuzovat jako 
celek, a nestavět ji naroveň digitální 

ekonomice. EHSV věří, že by zavedení 
přiměřené minimální výše příjmů 
mohlo pomoci, pokud jde o regulaci 
zdanění příjmů, a má za to, že by široká 
veřejnost měla být více informována 
o  daňových povinnostech. Tvůrci 
politiky a  zákonodárci EU musejí 
rovněž zajistit, aby spotřebitelé, 
pracovníci a poskytovatelé služeb byli 
chráněni a aby bylo taktéž chráněno 
jejich soukromí a osobní údaje. (jk)� l

Financování občanské společnosti má zásadní 
význam pro demokracii

Podle EHSV by instituce EU měly šířit 
pozitivní image organizací občanské 
společnosti, dbát na zachování jejich 
nezávislosti a  zajistit jejich náležité 
financování.

Evropský hospodářský a sociální výbor 
(EHSV) na svém říjnovém plenárním 
zasedání prohlásil, že vzhledem 
k  panující politické atmosféře, jež 
se vyznačuje stále negativnějším 
postojem k  angažovanosti občanů, 
musí Evropská unie zdůrazňovat 
význam úlohy, již hrají organizace 
občanské společnosti.

Zpravodaj Jean-Marc Roirant (Různé 
zájmy, FR) při prezentaci stanoviska 
z  vlastní iniciativy Financování 
organizací občanské společnosti ze 
strany EU poukázal na to, že EHSV 
formuloval více než 25 doporučení 
v   zájmu posí lení  vztahů mezi 
organizacemi občanské společnosti a EU 
a zlepšení jejich přístupu k finančním 
prostředkům.

Tato výzva přišla ve vhodný okamžik, 
kdy se instituce EU chystaly zahájit 
jednání o víceletém finančním rámci 
(VFR) na období po roce 2020.

„Instituce EU musejí dát důrazně najevo, 
že organizace občanské společnosti jsou 
naprosto nezbytné,“ uvedl pan Roirant.

EHSV doporučil, aby byla obnovena 
jednání o statutu evropského sdružení 
a aby bylo i nadále zajištěno provádění 
článku 11 Smlouvy, který pojednává 
o občanském dialogu.

EHSV vyzval k tomu, aby byla zvýšena 
podpora poskytovaná organizacím 
občanské společnosti a  aby bylo 
v příštím víceletém finančním rámci 
vyčleněno 500 mil ionů EUR na 
program Evropa pro občany.

Vybídl rovněž ke zřízení funkce 
evropského veřejného ochránce 
práv, který by dohlížel na svobody 
týkající se občanského prostoru.  
(ll)� l

Rychlé změny struktury a organizace současné ekonomiky otevírají nové 
příležitosti, ale také přinášejí nová rizika a  těžkosti na trhu práce. Klasické 
pracovní vztahy jsou nahrazovány flexibilními formami práce a novými typy 
zaměstnanosti, což zneklidňuje evropskou vědeckou obec i politiky.

V důsledku rozvoje technologií a digitalizace musíme čelit realitě – změnám, jež 
se dotýkají pracovního prostředí, a faktu, že od pracovní síly budou vyžadovány 
nové dovednosti. V návaznosti na tuto skutečnost se objevuje řada atypických 
forem práce, jako je práce na částečný úvazek, práce s více dodavateli a práce 
zahrnující on-line platformy, které fungují jako sítě specializovaných a vysoce 
kvalifikovaných odborníků.

Vývoj v oblasti pracovního prostředí je jedním z klíčových aspektů činnosti EHSV. 
Abychom na tento fakt poukázali, bude Cena EHSV pro občanskou společnost za 
rok 2017 udělena za „inovativní projekty na podporu kvalitních pracovních 
míst a podnikání pro budoucnost práce“. Rádi bychom odměnili inovativní 
podnikatelské nápady, jež jsou praktickým příkladem sociálně přijatelného 
přizpůsobení se těmto novým formám práce, ale rovněž různé formy začleňování 
pracovníků. EHSV pozorně sleduje strategii EU v  oblasti zaměstnanosti 
a zabývá se způsoby, jak potírat nejvíce znepokojivé druhy nezaměstnanosti: 
nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobou nezaměstnanost. V této souvislosti 
Cena EHSV podporuje kreativitu evropských podniků a vyzdvihuje příklady 
osvědčených postupů týkajících se řešení problému nezaměstnanosti.

Změny forem nezaměstnanosti dávají vzniknout kritickým úvahám o potřebách 
sociální ochrany v Evropě. Politiky, které se těmito potřebami zabývají, však 
vyžadují značné finanční zdroje a zabezpečit jejich financování je možná největší 
výzvou, před kterou evropská společnost nyní stojí.

Jsem přesvědčen, že v  této době dalekosáhlých změn ve světě práce jsou 
pro dosažení dobrých kompromisů ještě více zapotřebí základní cíle a zásady 
sociálního dialogu. V Evropě již nyní existují dobré příklady toho, jak se vypořádat 
s požadavky a výzvami pracovního prostředí. Patří k nim ty ze 111 přihlášek do 
soutěže o Cenu EHSV, ale existuje jich mnohem více. Ty je třeba objevit a inspirovat 
se jimi. Již jsme vybrali nejpozoruhodnější kandidáty a v nadcházejících dnech 
odměníme ty nejzajímavější, nejinovativnější a nejvíce inspirující z nich v naději, 
že naše podpora povede k ještě větším úspěchům oceněných. Prostřednictvím 
této ceny hodláme rovněž upozornit na všechny, kteří se rozhodli postavit se 
výzvám, vyjádřit jim uznání a povzbudit je, aby ve svém úsilí neochabovali. 
Vyzýváme všechny subjekty občanské společnosti, aby pokračovaly v dobré práci!

Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV pro komunikaci
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EHSV žádá Komisi, aby posílila 
hospodářské základy Evropy a její 
sociální rozměr

První místopředseda Evropské komise 
Frans  Timmermans  poděkoval ve svém 
proslovu na říjnovém plenárním zasedání EHSV 
členům Výboru za jejich příspěvek k pracovnímu 
programu Komise na rok 2018, který byl zveřejněn 
v  červenci  2017, přičemž zdůraznil, že byl 
v pracovním programu zohledněn.

„Jsme potěšeni tím, že nás Komise zapojila do 
rozhodovacího procesu, byli bychom však ještě 
radši, kdybychom se na něm mohli podílet ve větší 
míře,“ prohlásil předseda EHSV Georges Dassis.

Místopředseda Timmermans poukázal na to, 
že ačkoli se hospodářská situace v  Evropě ve 
srovnání s uplynulým obdobím zlepšila, mnozí 
lidé jsou i nadále nespokojení. Důvodem jsou 
rostoucí nerovnosti v  evropské společnosti. 
„Domnívám se, že existuje jediný způsob, jak 
můžeme uvážlivě, a  nikoli pouze symbolickými 
gesty dosáhnout slibované konvergence, a jsem 
pevně přesvědčen, že jedině tímto způsobem 
lze nastínit vizi společnosti, v  níž budou lidé 
individuálně i kolektivně znovu sami ovládat své 
životy, a sice že budeme společně jakožto Evropané 
v evropském měřítku řešit problémy globálního 
charakteru,“ uvedl pan Timmermans.

Gabriele Bischoff , předsedkyně skupiny 
Z a m ě s t n a n c i ,  u v í t a l a  s k u t e č n o s t ,  ž e 
Komise přidělila velký význam sociálnímu 
pilíři. Jacek  Krawczyk, předseda skupiny 
Zaměstnavatelé, upozornil na to, že je třeba 
soustředit se na oblasti, v nichž má činnost EU 
přidanou hodnotu. Luca Jahier, předseda skupiny 

Různé zájmy, zdůraznil, že je nutné pokročit ještě 
dále. (sg)� l
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Je třeba pozvednout evropské venkovské 
oblasti
EHSV vyzývá Komisi a členské státy 
k vytvoření flexibilních a účinných 
podpůrných programů

Je možné dosáhnout lepšího rozvoje 
venkova a místní obyvatelé jsou ochotni se 
zapojit, potřebují však podporu. Orgány EU 
a vnitrostátní orgány musí posílit postavení 
vesnic a  malých měst. Svým stanoviskem 
Vesnice a malá města coby katalyzátory rozvoje 
venkova, které bylo přijato na  říjnovém 
plenárním zasedání, si EHSV přeje přispět 
k oživení evropských venkovských oblastí.

„Je na EU a  členských státech, aby stimulovaly 
rozvoj venkova. Musíme učinit venkovské prostředí 
přitažlivějším místem pro život,“ uvedl zpravodaj 
pan Tom Jones (Různé zájmy, UK).

Hospodářský a  sociální rozvoj vyžaduje 
odpovídající infrastrukturu včetně rychlých 

širokopásmových služeb a  moderní dopravní 
sítě. „To znamená nejen to, že bude k  dispozici 
inteligentní dopravní síť pro silniční a železniční 
dopravu, ale i  to, že bude inteligentně a  účinně 
využívána,“ vysvětlil zpravodaj stanoviska pan 
Tom Jones. EHSV velmi podporuje iniciativu 
Evropské komise v oblasti inteligentních vesnic 
jako první krok správným směrem,

Spolupráce mezi městy,  malými městy 
a venkovskými oblastmi týkající se agroturistiky 
a venkovského cestovního ruchu, aktivit spojených 
se zdravím a  potravinového dodavatelského 
řetězce by byla výhodná pro širokou veřejnost.

Udržitelný rozvoj venkova bude úspěšný pouze 
tehdy, pokud se setká se souhlasem místních 
obyvatel, kteří musí být zapojeni do přijímání 
rozhodnutí. „Je třeba občany, a zejména mladé 
lidi, povzbuzovat, poskytovat jim možnost vyjádřit 
svůj názor a podporovat jejich myšlenky,“ zdůraznil 
pan Jones. (sma)� l

EHSV vítá rozpravu o sociální 
Evropě a volá po politické 
podpoře

Vzhledem k  výzvám, jež by 
mohly zablokovat postup EU 
kupředu, by probíhající debata 
o  sociálním rozměru Evropy 
a o evropském pilíři sociálních práv 
(EPSP) mohla napomoci dosažení 
n o v é h o  k o n s e n z u  o h l e d n ě 
strategií potřebných k  zajištění 
hospodářského růstu a blahobytu 
občanů EU, uvádí EHSV ve svém 
stanovisku Dopad  sociálního 
rozměru a  evropského pilíře 
sociálních práv na budoucnost EU, 
jež bylo přijato v říjnu.

Výbor vyzval Radu EU, aby na 
listopadovém summitu v Göteborgu 
podpořila interinstitucionální 
vyhlášení EPSP a vyslala tím politický 
signál, pokud jde o jeho provádění.

Stanovisko připravili Gabriele Bischoff (Zaměst-
nanci, DE) a Jukka Ahtela (Zaměstnavatelé, FI) na 
žádost Komise o vypracování stanoviska k jejímu 
diskusnímu dokumentu. EHSV se však do tohoto 
stanoviska rozhodl zahrnout i vyhlášení EPSP.

Podle EHSV by mělo být vynaloženo větší 
úsilí o vymezení společných zásad a strategií 

týkajících se vzestupné konvergence mezd, 
minimálního příjmu umožňujícího všem 
lidem žít důstojně a posílení sociální soudrž-
nosti a navýšení sociálních investic. EHSV rov-
něž vyjádřil znepokojení nad nedostatečným 
vymáháním stávajících sociálních práv a „roz-
dílnými sférami souladu“ s právními předpisy EU 
v členských státech. (ll)� l

Evropané potřebují více lepší Evropy, jež 
zajistí hospodářský pokrok

Při správě EU je nezbytná 
společná vize, jež přesahuje 
p ř í s t u p y  a   o p a t ř e n í 
technického charakteru. To 
je jeden z  hlavních závěrů 
balíčku stanovisek EHSV 
věnovaných  budoucnosti 
evropského hospodářství. 
Stanoviska Hospodářská 
p o l i t i k a  e u r o z ó n y  2 0 1 7 , 
Prohlubování HMU do roku 
2025, Finance EU do roku 2025 
a  Unie  kapitálových trhů: 
přezkum v  polovině období 
se zabývají výzvami, před 
nimiž v  současnosti stojí 
hospodářství EU, a  navrhují 
jejich konkrétní řešení.

Mezi hlavní doporučení, jež EHSV v tomto balíčku 
stanovisek předkládá, patří stimulace dalších 
hospodářských reforem a  investic na  úrovni 
EU, restrukturalizace a  zvýšení rozpočtu EU 
a  dokončení hospodářského, fiskálního, 
finančního a politického pilíře naší hospodářské 
a měnové unie. EHSV se zasazuje o vyváženou 
kombinaci mixu hospodářských politik eurozóny 
a  adekvátní zapojení jejich měnové, fiskální 
i  strukturální složky a vyzývá Evropskou radu, 
aby přehodnotila své zamítnutí pozitivní fiskální 
orientace pro eurozónu. EHSV se domnívá, 
že prohloubení HMU je zásadní pro lepší podporu 
měnové politiky a vnitrostátních hospodářských 

politik i pro posílení demokratického a sociálního 
rozměru správy EU. Výbor dále vítá návrh Komise 
zaměřit se na evropskou přidanou hodnotu jako 
základní zásadu na straně výdajů rozpočtu EU 
a vyzývá ke zvýšení vlastních zdrojů k financování 
rozpočtu EU.  Naléhavě žádá všechny členské 
státy, aby rychle realizovaly unii kapitálových 
trhů, a hospodářství EU tak dostalo nový impuls 
a novou dynamiku.

Z nedávno představeného pracovního programu 
Komise na  rok 2018 je patrný záměr Komise 
předložit v oblastech, na které poukazuje EHSV, 
konkrétní návrhy. (jk)� l

EHSV na sociálním summitu v Göteborgu
Delegace členů EHSV v  čele 

s předsedou Georgesem Dassisem 
se zúčastnila sociálního summitu 
na  vysoké úrovni, který se konal 
dne 17.  listopadu v  Göteborgu 
a  na němž byl Evropskou komisí, 
Radou a Evropským parlamentem 
společně vyhlášen evropský pilíř 
sociálních práv (EPSP). EHSV v zájmu 
podpory EPSP ve svých stanoviscích 
opakovaně varoval, že bez sociálních 
práv opírajících se o  zdravou 
a  udržitelnou hospodářskou 
základnu bude budoucnost EU 
ohrožena. (ll)� l

Půda v Evropě si zaslouží lepší hospodaření

EHSV požaduje referenční rámec, 
který bude chránit zdraví a úrodnost 
půdy

Zachování nebo zlepšení zdraví půdy 
v Evropě je jednou z hlavních výzev, pokud jde 
o zajištění našeho živobytí. Jakožto první krok 
EHSV navrhuje vytvořit společný referenční 
rámec EU, který určí jednotnou terminologii 
a harmonizovaná kritéria dobrého stavu půdy.

Každých deset let ztratí Evropa takovou plochu 
orné půdy, která odpovídá velikosti členského 
státu.

Na svém říjnovém plenárním zasedání přijal EHSV 
stanovisko Využívání půdy k udržitelné produkci 
potravin a ekosystémovým službám, které bylo 
vypracováno na žádost estonského předsednictví 

EU. „Často s půdou zacházíme tak, jako bychom jí 
měli spousty. Během pouhých šesti let, od roku 2006 
do roku 2012, bylo v evropských zemích každoročně 
zabráno přibližně 107 000 hektarů, což odpovídá 
ztrátě plochy orné půdy velikosti Kypru v období 
kratším než 10 let. S těmito nesmírnými nároky na 
půdu je třeba skoncovat,“ řekl Roomet Sõrmus 
(Různé zájmy, Estonsko), zpravodaj stanoviska.

Referenční rámec pro udržitelné hospodaření 
s půdou

Ztráta zemědělské půdy představuje značný 
problém ve všech členských státech. „Naši 
půdu musíme chránit. Rozhodující význam pro 
udržitelné využívání a ochranu zemědělské půdy 
by měl společný referenční rámec EU pro ochranu 
půdy, který by definoval dobrý stav půdy, určil 
jednotnou terminologii a harmonizovaná kritéria 
pro monitorování a  stanovil prioritní politická 
opatření,“ prohlásil pan Sõrmus. (sma)� l

Gabriele Bischoff a Jukka Ahtela, zpravodajové stanoviska EHSV 
věnovaného evropskému pilíři sociálních práv

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda EHSV 
Georges Dassis a švédský premiér Stefan Löfven na sociálním 
summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu 2017

První místopředseda Komise Frans Timmermans 
a předseda EHSV Georges Dassis na plenárním 
zasedání
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EHSV požaduje, aby byl do roku 2025 zaveden čistý, 
konkurenceschopný a propojený systém mobility pro všechny

V jednom ze stanovisek přijatých na 
říjnovém plenárním zasedání EHSV vyjadřuje 
Výbor podporu cíli Komise zavést do roku 2025 
čistý, konkurenceschopný a  propojený 
systém mobility, který bude zahrnovat 
všechny druhy dopravy, a vyzývá ji, aby dále 
vylepšila regulační rámec v zájmu vytvoření 
dobře fungujícího jednotného evropského 
dopravního prostoru.

Toto je hlavní myšlenka stanoviska, jež EHSV 
přijal na plenárním zasedání dne 18.  října 
a  které vypracovali zpravodaj Ulrich Samm 
(Zaměstnavatelé,  DE) a  spoluzpravodaj 
Brian Curtis (Zaměstnanci, UK).

EHSV podporuje Komisí vypracovanou agendu 
pro oblast mobility a vítá snahu vyřešit některé 
otevřené problémy jednotného trhu v  oblasti 
dopravy a současně přihlížet k lidským a pracovním 
právům a environmentálním aspektům.

Vybízí nicméně Komisi k tomu, aby navrhované 
legislativní změny ještě lépe propracovala.

„V odvětví dopravy nastanou převratné změny 
v  důsledku digitalizace, která přinese lepší 
kvalitu, pohodlí, flexibilitu a cenovou dostupnost 
a bezpečnost služeb pro spotřebitele a podniky,“ 
uvedl pan Samm.

Elektrická vozidla mohou přispět ke snížení 
znečištění ovzduší na místní úrovni, zatímco 
pro dosažení celkových cílů EU týkajících se 
emisí skleníkových plynů má zásadní význam 
politika výroby čisté elektřiny. EHSV poukazuje 
na rozdíl mezi předpokládaným (13%) snížením 
emisí v silniční dopravě v rámci tohoto balíčku 
a 18–19 %, jimiž by odvětví dopravy mělo přispět 
k dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030. 
Z  tohoto důvodu zdůrazňuje, že výroba čisté 
elektřiny je nezbytným předpokladem pro 
úspěšné masové uvádění elektrických vozidel 
na trh. (mp)� l

Z mýtného by měly být 
financovány náklady na 
transevropskou dopravní 
infrastrukturu

Příjmy z  mýtného vybraného v  rámci 
transevropské silniční sítě by měly být 
reinvestovány do dopravní infrastruktury a měly 
by mít jednoznačně vymezený účel – z poplatků 
za užívání silnic by měly být hrazeny náklady 
na výstavbu, provozování a  údržbu silniční 
infrastruktury, zatímco poplatky související 
s  externími náklady by měly být určeny na 
zmírňování negativních dopadů silniční dopravy. 
Toť hlavní závěr stanoviska k návrhu Komise na 
změnu tzv. směrnice o eurovinětě, které EHSV 
přijal na svém říjnovém plenárním zasedání.

Podle stávajícího návrhu Komise by příjmy 
z  mýtného vybraného v  rámci transevropské 
silniční sítě putovaly do státních pokladen. EHSV 
přišel s tím, aby se zde namísto toho vycházelo 
ze zásady „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“.

„Peníze získané na základě zásady ‚uživatel platí‘ by 
směřovaly zpět na údržbu silnic a na nové investice 
do silniční infrastruktury, kdežto prostředky 
shromážděné v souladu se zásadou ‚znečišťovatel 
platí‘ by byly využívány ke snižování znečištění, 
k  zavádění inovačních systémů řízení dopravy 
a dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, k vyvíjení 
alternativních způsobů dopravy apod.,“ prohlásil 
zpravodaj tohoto stanoviska Alberto Mazzola 
(Zaměstnavatelé, IT).

Podle pana Mazzoly by vynakládání těchto 
prostředků mělo být co nejtransparentnější  – 
navrhl umístit u  vjezdů na dálnice tabule, na 
nichž by bylo uvedeno, jaká částka byla v průběhu 
roku za jejich užívání zaplacena a jaká do nich byla 

reinvestována. Mohly by na ně být umístěny také 
ukazatele týkající se snižování hustoty dopravy, 
počtu nehod a emisí.

Příjmy, jež by dle odhadů mohly dosáhnout 10 
až něco přes 20 miliard EUR, by mohly podpořit 
dokončení transevropské dopravní sítě. (dm)� l

Evropský sbor solidarity potřebuje nové 
finanční prostředky a měl by se zaměřit 
výlučně na dobrovolnickou činnost

EHSV vítá vytvoření Evropského sboru 
solidarity. Ve svém stanovisku k legislativnímu 
návrhu týkajícímu se Evropského sboru 
solidarity, které přijal v  říjnu (zpravodaj: 
Pavel Trantina, Různé zájmy, CS; spoluzpravodaj: 
Antonello Pezzini, Zaměstnavatelé, IT), však 
Výbor vyjádřil názor, že je třeba dále vyjasnit 
a zlepšit některé prvky tohoto nového programu 
Komise pro dobrovolnickou činnost mladých lidí 
v Evropě a také jeho financování.

EHSV uvedl, že je velmi znepokojen návrhem 
sloučit cíle Evropského sboru solidarity s  cíli 
politik zaměstnanosti mladých lidí. Navrhl, aby 
bylo znovu zváženo to, zda má být do programu 
zařazeno umísťování do zaměstnání a na stáže. Při 
takovém přístupu existuje nebezpečí, že placená 
práce pro mladé Evropany bude nahrazena 
neplacenou prací.

O vytvoření Evropského sboru solidarity se 
poprvé zmínil předseda Komise Jean-Claude 
Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2016. 
V  případě schválení bude mít tento sbor 
na  období 2018–2020 k  dispozici rozpočtové 
prostředky ve výši 341,5 milionu EUR a do konce 

tohoto období by se do něj mělo zapojit přibližně 
100 000 účastníků.

Téměř 58 % celkového rozpočtu Evropského sboru 
solidarity bude vyčleněno z programu Erasmus+. 
EHSV vyjádřil znepokojení ohledně tohoto 
přerozdělení prostředků a zdůraznil, že investice 
do rozpočtu Evropského sboru solidarity se nesmějí 
uskutečňovat na úkor programu Erasmus+, který je 
sám nedostatečně financován. Vyzval k tomu, aby 
na tento sbor bylo přiděleno více zcela nových 
finančních prostředků. (ll)� l

Zakotvení ustanovení o řádné správě 
v oblasti daní do mezinárodních dohod 
podpoří udržitelný rozvoj

V posledních letech se stal mezinárodní daňový 
systém středem značného zájmu. Vyvstaly otázky 
o  tom, zda jsou dohody o  zamezení dvojího 
zdanění mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi 
spravedlivé, a také o jejich dopadu na daňové 
příjmy v rozvojových zemích.

EHSV přijal na říjnovém plenárním zasedání 
stanovisko Rozvojová partnerství EU a výzva, 
kterou představují mezinárodní daňové dohody 
(zpravodaj: Alfred Gajdosik, Různé zájmy, 
AT; spoluzpravodaj: Thomas Wagnsonner, 
Zaměstnanci, AT). Ve stanovisku se zdůrazňuje, 
že  je třeba posoudit dopad úsilí v  oblasti 
mezinárodních daňových reforem na cíle 
udržitelného rozvoje.

EHSV toto úsilí, které EU a členské státy vyvíjejí 
s cílem řešit nedostatky mezinárodního daňového 
systému, vítá. Daňová politika by však měla 
představovat ještě významnější součást 
rozvojové politiky EU. Dále je nezbytné, aby 
byla ustanovení o řádné správě v oblasti daní 
zakotvena ve všech příslušných dohodách 
mezi EU a  třetími zeměmi, a  to  za účelem 
podpory udržitelného rozvoje.

EHSV prosazuje myšlenku, že soukromé investice 
mohou podporovat rozvoj, pokud je tento rozvoj 
v  souladu s  cíli udržitelného rozvoje. Daňové 
záležitosti souvisejí s cíli udržitelného rozvoje, 
a proto by podniky měly platit daně v zemi, 
v níž dosahují zisků. (sg)� l

Boj proti změně klimatu nelze vyhrát 
na úkor obyčejných občanů

„Boj proti změně klimatu může uspět pouze tehdy, 
pokud se na něm budou podílet všichni občané. 
Nestačí však všechny přesvědčit, že musíme změnit 
náš způsob života. Je důležité jim také poskytnout 
nezbytnou podporu,“ prohlásil předseda EHSV 
Georges Dassis na zahájení doprovodné akce 
zasedání COP 23 na téma Spravedlivý přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství, kterou EHSV 
uspořádal v Bonnu dne 8. listopadu.

EHSV představil své stanovisko Klimatická 
spravedlnost. V rámci této koncepce se uznává, 
že změna klimatu má často největší dopad na 
nejchudší a nejzranitelnější členy společnosti. 
V souvislosti s výzvami celosvětové klimatické 
krize proto EHSV navrhuje vypracovat listinu 
klimatických práv EU.

Aby bylo možné zmírnit dopad této krize, je třeba, 
aby byly spotřebitelům poskytnuty udržitelné 
alternativy, které nebudou znamenat horší kvalitu 
nebo vyšší ceny. EHSV rovněž vyzývá k tomu, aby 
byly zrušeny dotace na fosilní paliva.

Je přesvědčen, že  všichni občané mají právo 
na čisté životní prostředí, a to nejen v Evropě. 
„Provádění Pařížské dohody se musí řídit zásadou 
solidarity. Jedná se o  společnou a  inkluzivní 

iniciativu, která vyžaduje spolupráci na  všech 
úrovních,“ prohlásil na závěr pan Dassis. (sma)�l 
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Předseda EHSV Georges Dassis na doprovodné akci 
k COP23
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EHSV se zapojí do diskuse 
o právu osob se zdravotním 
postižením volit ve volbách 
do EP a o tom, jak je pro ně 
toto hlasování přístupné

Předseda EHSV Georges Dassis 
a  členové Ioannis Vardakastanis 
a  Krzysztof Pater se 7.  prosince 
zúčastní 4.  plenárního zasedání 
E v r o p s k é h o  f ó r a  z d r a v o t n ě 
p o s t i ž e n ý c h  ( E D F ) ,  j e ž  s e 
u  příležitosti 20.  výročí tohoto 
fóra bude konat v  Evropském 
parlamentu.

Předseda EDF Ioannis Vardakastanis 
(Různé zájmy, EL) přednese hlavní 
projev a  Georges Dassis a  Krzysztof 
Pater (Různé zájmy, PL) – zpravodaj 
EHSV pro stanovisko Právo osob se 
zdravotním postižením volit ve volbách 
do EP – se zapojí do zasedání nazvaného 
„Chceme volit“, jehož cílem je zajistit, 
aby volby do EP v roce 2019 byly pro 

osoby se zdravotním postižením plně 
přístupné.

EHSV je pevně přesvědčen, že zapojení 
se do veřejného života je základním 
kamenem každé demokratické 
společnosti, a je-li tedy někomu toto 
právo upíráno z důvodu zdravotního 
p o s t i ž e n í ,  j e d n á  s e  o   f o r m u 
diskriminace. Z  tohoto důvodu se 
volební postupy před volbami do 
EP v  roce 2019 prověřují. Osoby se 
zdravotním postižením jsou totiž 
v současné době i nadále vyloučeny 
nebo čelí potížím, co se týče účasti. 
(mrg)� l

LeaderSHIP 2020 potřebuje vzpruhu
Evropský loďařský průmysl 

potřebuje strategickou podporu 
od EU. LeaderSHIP 2020 je správný 
nástroj, je však potřeba ho posílit 
a prodloužit do roku 2030. Evropa 
se musí ujmout vedení ve VaV 
v  oblasti změny klimatu, úspor 
energie a složitosti plavidel, neboť 
námořní průmysl má mimořádný 
význam pro její hospodářskou 
a   s o c i á l n í  b u d o u c n o s t . 
Konkurenceschopnost tohoto 
odvětví by zesílilo vytváření 
klastrů. Zásadní je modernizace 

v z d ě l á v á n í  a   z a t r a k t i v n ě n í 
pracovních míst. EU mimoto musí 
podniknout kroky proti nekalé 
mezinárodní hospodářské soutěži.

To bylo hlavním závěrem akce, již EHSV 
uspořádal dne 24. října v Bruselu a na 
níž odborníci debatovali o  situaci 
v tomto odvětví.

Člen EHSV Marian Krzaklewski 
(Zaměstnanci, PL) popsal výzvy, před 
nimiž stojí oblast, v  níž se Evropa 
usilovně snaží zachovat kritický objem.

Delegát CCMI Patrizio Pesci poukázal 
na potenciál, který má toto odvětví 
pro inteligentní a  udržitelný růst 
podporující začlenění. Uvedl, že 
na odvětví stále doléhají důsledky 
hospodářské a   f inanční  kr ize 
a negativně ho ovlivňuje nekalá soutěž 
ze strany třetích zemí.

Reinhard Lüken ze SEA Europe 
upozornil na to, že nedostatek 
zakázek z předchozích let se projeví až 
v nadcházejících letech. LeaderSHIP 
2020 je správný nástroj, je však 

potřeba ho posílit a  přeměnit na 
program LeaderSHIP 2030, který bude 
zahrnovat odvětví námořních sil.

Elspeth Hathaway z  IndustriAll 
zdůraznila, že i přes ztrátu pracovních 
míst, jež se pohybuje od 15 do 75 %, 
zaměstnává toto odvětví v  Evropě 
stále 5,4 milionu lidí a podílí se 50 % 
na světových lodních dodávkách. Výzvu 
bude představovat udržení pracovníků 
s  potřebnými dovednostmi. Pro toto 
technologicky špičkové odvětví má tudíž 
klíčový význam celoživotní učení a měla 
by se rovněž podporovat mobilita.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk 
z  GŘ GROWTH prezentovala studii, 

jež dokládá, že dodavatelský řetězec 
evropského loďařského průmyslu je 
jako celek větší než japonský nebo 
čínský, ale mnohem různorodější. Tvoří 
ho několik velkých a mnoho malých 
společností. Je nutné vytvářet klastry 
a provádět v Evropě cílený námořní 
výzkum. (sma)� lKultura v srdci EU

skupina Různé zájmy v EHSV

Skupina Různé zájmy pod 
vedením předsedy Lucy Jahiera 
uspořádala dne 18.  října  2017 
koncert nazvaný El Sistema Belgium: 
ReMuA / Shake Young Orchestra 
and the Connect Ensemble. Šlo 
o první kulturní iniciativu v EHSV 
uskutečněnou v rámci Evropského 
roku kulturního dědictví 2018.

Neziskové sdružení El Sistema Belgium: 
ReMuA/Shake Young Orchestra and 
the Connect ensemble ReMuA vysílá 
od roku 2013 své hudebníky do škol 
v  Bruselu a  Lutychu, kde pořádá 
každotýdenní hudební workshopy 
vycházející ze slavného venezuelského 

projektu El Sistema, kde se uplatňuje 
skupinový způsob výuky hry na 
hudební nástroj. Nyní, po několika 
letech, hrají nejlepší z dětí v ReMuA/
Shake Young Orchestra.

Tento živý, multikulturní orchestr 
mladých byl doprovázen souborem 
Connect. Projekt El  Sistema Belgium 
poskytuje již řadu let stovkám dětí 
možnost začít ve škole nebo blízko 
svého bydliště se studiem hudby 
a s výukou hry na hudební nástroj.

Výuka zpěvu nebo hry na hudební 
nástroj v  rámci skupiny se stává 
pravidelnou součástí života těchto 
dětí, jež věnují workshopům 1,5 až 5 
hodin týdně. Zkoušky orchestru jsou 

výrazem společenství, kde zásadní 
roli  hraje naslouchání,  respekt 
a  duch spolupráce. Bruselské čtvrti 
Molenbeek, Laeken, Schaerbeek, 
Forest, Ixelles a  Brusel-město tak 
ožívají díky nadějným hudebníkům 
s  průpravou v  ReMuA, kteří hrají 
v  některém z  orchestrů El  Sistema 
Belgium. (cl)� l

Výhody digitální společnosti
skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Digitální společnost není pouhá 
pěkná myšlenka, je to nezbytnost. Tak 
zní jeden ze závěrů konference o výho-
dách digitální společnosti, kterou uspo-
řádala skupina Zaměstnavatelé a jež se 
konala dne 25. října 2017 v estonském 
Tallinnu. Její účastníci diskutovali o růz-
ných aspektech informační společnosti 
a jednotného digitálního trhu. Kyberne-
tická bezpečnost, důvěra společnosti, 
volný tok dat, další rozvoj infrastruktury 
a  odstraňování překážek, které brání 
jednotnému digitálnímu trhu, to jsou 
jen některé z otázek, jež zde zazněly.

Digitalizace již dnes mění způsob, jímž 
provozujeme naše podniky. Revoluce 
je zde a prospěch z ní může mít každý, 
zdůraznil ve svém úvodním proslovu 
Jacek P. Krawczyk, předseda skupiny 
Zaměstnavatelé.

Nové obchodní modely jsou spojeny 
s novým způsobem myšlení, uvedla ve 
svém hlavním projevu Kadri Simson, 
estonská ministryně hospodářství 
a  infrastruktury. Zásadní je vnímat 
digitalizaci jako příležitost, ne jako 
hrozbu. Právní předpisy by měly 
společnostem pomáhat růst, nikoliv 
vytvářet nové překážky.

Konferenci společně uspořádaly 
skupina Zaměstnavatelé, estonské 
předsednictví Rady EU, Estonská 
k o n f e d e r a c e  z a m ě s t n a v a t e l ů 
a  Estonská obchodní a  průmyslová 
komora. (lj)� l

Le dialogue social européen: Histoire d‘une 
innovation sociale (1985-2003)
skupina Zaměstnanci v EHSV

Dne 7.  prosince 2017 pořádá 
skupina Zaměstnanci prezentaci knihy 
Le dialogue social européen: Histoire 
d‘une innovation sociale (1985-2003) 
[Evropský sociální dialog: Historie 
sociální inovace (1985–2003)].

Kniha zkoumá historii evropského 
sociálního dialogu mezi lety 1985 až 2003, 
tj. od jeho zrodu až po jeho autonomii. 
Vychází z  dokumentace a  rozhovorů 
s  řadou primárních aktérů, kteří 
koncipovali a rozvíjeli evropský sociální 
dialog a  účastnili se jej  – s  odboráři, 
zaměstnavateli i  evropskými aktéry. 
A nebyla to historie poklidná: provázely 
ji konflikty a selhání. Obsahuje však také 
silné, hluboce zakořeněné evropské 
přesvědčení a  porozumění tomu, co 
může občanům přinášet hmatatelné 
výhody. Je to také jeden z nejlepších 

způsobů, jak dosáhnout základních 
evropských hodnot: sociálního pokroku 
a solidarity, soudržnosti a demokracie, 
odolného rozvoje.

Poté, co autor Jean Lapeyre, bývalý 
zástupce generálního tajemníka 
EKOS, svou knihu představí, bude 
n á s l e d o v a t  d e b a t a  z a  ú č a s t i 
řady  vedoucích  představi te lů 
národních odborových svazů. 
Očekává se, že s příspěvky vystoupí 
Gabriele  Bischoff, předsedkyně 
skupiny Zaměstnanci  v   EHSV, 
Cándido Méndez, bývalý generální 
tajemník UGT a bývalý předseda EKOS, 
Luc Triangle, generální tajemník 
odborového svazu industriAll, Marie-
Hélène Ska, generální tajemnice CSC, 
Peter Scherrer, zástupce generálního 
tajemníka EKOS, a řada dalších. Cílem 
je zamyslet se společně nad minulostí, 
abychom mohli lépe promyslet 

budoucnost sociálního dialogu 
a kolektivního vyjednávání. (mg)� l
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07|12|2017
Book presentation - Présentation du livre

VMA 3 | EESC | Van Maerlant Building

Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles

15h00 – 17 h30

Book presentation
Présentation du livre

A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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Příprava na bulharské 
předsednictví

Dne 1.  ledna 2018 převezme 
Bulharsko od Estonska předsednictví 
EU. V rámci přípravy uspořádal EHSV 
zvláštní schůzi svého předsednictva 
v  Sofii a  připravuje rovněž řadu 
stanovisek, akcí a dalších iniciativ jak 
v  Bruselu, tak v  Bulharsku. Přehled 
hlavních priorit předsednictví spolu 
s  kalendářem činností týkajících se 
EHSV přinese lednové vydání tohoto 
zpravodaje.

Přání příjemných svátků
Přejeme Vám všem šťastné a veselé 
vánoční svátky a úspěšný rok 2018!

Děkujeme Vám za Váš zájem 
a  podporu v  uplynulých dvanácti 
měsících a  těšíme se na to, že od 
příštího čísla budeme všem našim 
čtenářům v celé Evropě přinášet náš 
nový digitální zpravodaj!
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