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Seznamte se
s Evropským
hospodářským
a sociálním
výborem

Co je organizovaná
občanská
společnost?

EHSV je jiný než ostatní instituce EU. Jde o jedinečné fórum pro konzultace, dialog a hledání
shody mezi zástupci ze všech možných oblastí
„organizované občanské společnosti“, včetně
zaměstnavatelů, odborů a různých skupin, jako
jsou profesní a komunitní sdružení, organizace
mládeže, ženské skupiny, spotřebitelé, aktivisté
v oblasti životního prostředí a mnoho dalších.

„Organizovaná občanská společnost“ zahrnuje
všechny skupiny a organizace, v nichž lidé
spolupracují, ať už jsou na místní, celostátní
nebo evropské úrovni. Tyto skupiny často
slouží jako prostředníci mezi subjekty
s rozhodovací pravomocí a občany a umožňují
lidem aktivně se zapojit do zlepšování jejich
životních podmínek.

EHSV byl vždy nedílnou součástí EU – byl vytvořen v roce 1957 na základě Římské smlouvy, aby poskytoval rady subjektům s rozhodovací pravomocí a zajistil, aby lidé z celého
kontinentu měli možnost ovlivňovat rozvoj
Evropy.
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Jak funguje
EHSV?
Evropský parlament, Rada a Komise jsou právně
zavázány konzultovat EHSV při schvalování
nových právních předpisů k široké škále témat.
EHSV návrhy přezkoumá a na základě shody
dosažené mezi členy vypracuje stanoviska.

Poslání EHSV
Cílem EHSV je zajistit, aby tvorba politik a právních předpisů EU byla demokratičtější, účinnější a aby skutečně odrážela potřeby občanů EU.
Plní tři základní úkoly:
• radit 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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Duch EHSV spočívá
v jeho členech
EHSV sídlí v Bruselu a má celkem 350 členů
z 28 členských států EU. Členové mají různorodé
sociální a profesní zázemí a disponují širokou
škálou znalostí a zkušeností. Jsou jmenováni
Radou na návrh členských států na dobu pěti
let, ale pro 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 znamená, že
mohou zůstat v kontaktu s lidmi doma.

EHSV 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, která si vyžádají tvůrci politik EU, když
chtějí mít přehled názorů občanské společnosti, a zveřejňuje informační zprávy o aktuálních
tématech. EHSV rovněž rozvíjí myšlenky odrážející požadavky občanské společnosti podle
projektů a provádí posouzení dopadu, aby
monitoroval dopad právních předpisů EU.
EHSV se dělí na tři skupiny – Zaměstnavatele
(skupina I), Zaměstnance (skupina II) a Různé
zájmy (skupina III). Cílem je dosáhnout shody
mezi těmito skupinami, aby stanoviska EHSV
pravdivě vyjadřovala hospodářské a sociální
zájmy občanů Unie.
• Z
 aměstnavatelé – skupina I
• Z
 aměstnanci – skupina II
• R
 ůzné zájmy – skupina III

EHSV má šest sekcí, které se zabývají různými
aspekty činnosti EU od ekonomiky, přes sociální záležitosti, dopravu až po životní prostředí, vnitřní trh a vnější vztahy. Členové zasedají
v jedné nebo více sekcích podle svých oblastí
odborných znalostí:
• Hospodářská a měnová unie,
hospodářská a sociální soudržnost –
ECO
• Jednotný trh, výroba a spotřeba – INT
• Doprava, energetika, infrastruktura
a informační společnost – TEN
• Vnější vztahy – REX
• Zemědělství, rozvoj venkova, životní
prostředí – NAT
• Zaměstnanost, sociální věci, občanství
– SOC
V těchto sekcích členové připravují podklady
a vypracovávají stanoviska k návrhům právních předpisů EU. Během tohoto procesu musí
všichni účastníci vyjednávat, aby dosáhli shody. To činí EHSV jedinečným, protože musí
vyjadřovat přání všech zájmů ve společnosti
prostřednictvím kompromisu a vzájemné úcty.
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Dále má EHSV Poradní komisi pro průmyslové změny – CCMI*, která je velice důležitá
v tom, že napomáhá průmyslovým odvětvím
EU předvídat dopad globalizace a přizpůsobit
se mu.

• Středisko pro sledování jednotného trhu
– SSJT
•  Středisko pro sledování udržitelného
rozvoje – SSUR
•  Středisko pro sledování trhu práce – SSTP

• Poradní komise pro průmyslové změny
– CCMI*
Stanoviska se projednávají na plenárních
zasedáních EHSV, kde se přijímají prostou
většinou. Tato zasedání se konají devětkrát do
roka v Bruselu. Stanoviska se poté zasílají zákonodárcům EU v Parlamentu a Radě a přispívají
k procesu vytváření právních předpisů tím, že
ovlivňují jejich uvažování.
EHSV zřídil tři specializovaná střediska pro
sledování – jednotného trhu, trhu práce
a udržitelného rozvoje – a řídící výbor ke koordinaci podpory pro strategii Evropa 2020
pro růst a pracovní místa.

•  Řídící výbor pro strategii Evropa 2020
Členové EHSV vždy po dvou a půl letech zvolí
předsedu a dva místopředsedy odpovědné za komunikaci a rozpočet. V současnosti
zastává funkci předsedy Georges Dassis (skupina Zaměstnanci) z Řecka a místopředsedů
Gonçalo Lobo Xavier (skupina Zaměstnavatelé)
z Portugalska a Michael Smyth (skupina Různé
zájmy) ze Spojeného království.
*

CCMI – zkratka používaná pouze ve francouzštině (Commission
consultative des mutations industrielles).

Stanoviska EHSV
se dotýkají
mnoha aspektů
života
Předseda
EHSV
Dne 7. října 2015 se třicátým prvním předsedou EHSV stal pan Georges Dassis z Řecka
(skupina Zaměstnanci). Během svého funkčního období bude usilovat o budování sjednocené, demokratické, solidární, mírumilovné
a prosperující Evropy, která bude blízká svým
občanům. Více se dozvíte na osobní internetové stránce předsedy:

„Je třeba posílit Evropu, zlepšit
ji a zachovat, avšak nikoli ve
prospěch systémů, struktur či
abstraktních pojmů, nýbrž pro
evropské občanky a občany.“
Georges Dassis, předseda EHSV

Za téměř 60 let existence přijal EHSV tisíce stanovisek, jimiž přispěl ke zlepšení života občanů
Unie. Zabývají se mnoha tématy, od ochrany
spotřebitelů EU před nebezpečnými a nevhodnými výrobky, přes prosazování rovných
práv pro všechny občany EU, zejména ty nejzranitelnější, podporu osvědčených postupů
v oblastech, jako je životní prostředí a energetická politika, až po podporu zásady demokracie, svobody a lidských práv po celém světě.
Kterékoli z nich lze nalézt na:
www.eesc.europa.eu/opinions

Mladí Evropané
EHSV učinil jednou ze svých hlavních priorit
práci s mladými lidmi (www.eesc.europa.eu/
youth). Mezi konkrétní iniciativy patří:
•d
 iskuse „Vaše Evropa, Váš názor!“ (Your Europe, Your Say!): se studenty ze všech členských
států EU:
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay/
• s outěž videoklipů s názvem „Evropa v souzvuku“:
www.eesc.europa.eu/video-challenge
• č lenové EHSV pravidelně navštěvují školy
a univerzity ve své domovské zemi, aby
vysvětlovali, jak funguje EU, a sami
naslouchali mladým lidem.

www.eesc.europa.eu/president
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Výzvy, před nimiž
stojí Evropa a EHSV

„Evropská unie dosáhla takového úspěchu, že bylo možné ji
považovat za věčnou – řecky «κτῆμα ἐς ἀεί ». Avšak taková
není a nikdy nebude. Unii je třeba neustále chránit, udržovat
a rozvíjet. Nás, členy Evropského hospodářského a sociálního
výboru, však toto konstatování netrápí: právě proto, že víme,
kolik práce nás čeká, jsme se zapojili do všech možných
organizací evropského hospodářského a sociálního života.“
Georges Dassis, předseda EHSV

„Práce, kterou vykonávají členové EHSV, může mít zásadní
význam pro budování Evropy. Z toho důvodu musíme
podporovat přidanou hodnotu této činnosti, aby odrážela
skutečné a aktuální obavy občanů EU. Opravdoví lidé
potřebují opravdová řešení. Proto podporujeme iniciativy na
místní úrovni «going local», abychom se přiblížili občanům
a společně přinesli změnu.“
Gonçalo Lobo Xavier, místopředseda EHSV

„V této pro Evropu těžké době se EHSV snaží podporovat
základní pilíře civilizované společnosti – důstojnost, svobodu,
rovnost, solidaritu, občanská práva a spravedlnost.“
Michael Smyth, místopředseda EHSV
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EHSV je
významným
přínosem
Stanoviska EHSV mají na tvorbu politik EU
skutečný dopad. Zprávy Evropské komise
ukazují, že názory EHSV byly začleněny do
rozhodujících oblastí právních předpisů.
Předsednictví EU a členské státy vzdaly hold
práci EHSV a mnoho organizací občanské
společnosti uznává význam činnosti prováděné v jejich zájmu.
EHSV každoročně v Bruselu a „doma“
v členských státech EU pořádá více než 2 000
schůzek a zveřejňuje okolo 200 stanovisek
v 24 jazycích. V zájmu co největší synergie
EHSV sdílí mnoho prostředků s jinými institucemi EU, jako je Výbor regionů, s nímž má
společné sídlo.

o větší uznání role žen na pracovišti, o koordinovanější přístup k energetické politice EU,
lepší zajištění potravin a zabránění plýtvání
s nimi, stimulaci proaktivnějšího přístupu EU
k celosvětovému budování míru a o mnoho
dalších cílů.

Vize EHSV
EHSV se věnuje podpoře participativní demokracie, spolu s parlamentní demokracií,
v Evropě. EHSV si představuje takovou společnost, kde jsou všichni zapojeni a aktivně
se účastní. To znamená, že občané se mohou smysluplně vyjadřovat k budoucnosti
své a svých dětí. Znamená to také, že mladí lidé věří, že mají naději získat práci a vést
slušný život, a znamená to, že lidé mají pocit
odpovědnosti, zapojení, stejné úcty a jistoty
a bezpečí ve svém každodenním životě.

EHSV si během let připsal k dobru mnoho
úspěchů. Napomohl přesvědčit vedoucí
představitele EU, aby vyhlásili rok 2015 Evropským rokem pro rozvoj, a zaujal vedoucí
úlohu při přijímání opatření na pomoc zapojení přistěhovalců do evropské společnosti.
Již 17 let organizuje každoroční Evropský
den spotřebitelů. Nadále prosazuje, aby se
EU zaměřila na nezaměstnanost mládeže
a chudobu a také na růst a podnikání. Usiluje

7|

Aktuální informace
Co největší využití příležitostí k dialogu
s občany EU znamená poskytovat nejčerstvější
informace pomocí nejnovějších komunikačních technologií. EHSV vždy nadšeně využívá
sociální média, jako je Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn, ale i blogy a videa, aby zasáhl
co největší publikum, zejména mezi mladými
lidmi. Více informací je k dispozici na internetových stránkách EHSV.
Chceme, aby pro evropské občany bylo co nejsnazší nás najít a kontaktovat:
Internetové stránky Výboru:
www.eesc.europa.eu
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
Internetová stránka předsedy EHSV:
www.eesc.europa.eu/president
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