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integrace EU

4 Mladí lidé určují priority 
pro Evropu

ÚVODNÍK

Vážené 
čtenářky, 
vážení čtenáři,

podzimní návrat k  pracovnímu 
rytmu přináší četné nové perspek-
tivy. Nově zvolený Evropský parla-
ment bude v příštích měsících utvářet 
budoucí Evropskou komisi, v jejímž 
čele už můžeme uvítat předsedu, Jean-
-Clauda Junckera.

Po fi nanční a hospodářské krizi, která 
Evropu tvrdě zasáhla, Unie čelí krizi 
sociální a  politické, která ohrožuje 
samotné její základy. Je třeba se 
znovu semknout, obnovit důvěru 
Evropanů a jejich touhu uskutečnit 
evropský sen. To musí být naší priori-
tou pro nadcházejících pět let.

Pro dosažení tohoto cíle se Jean-
-Claude Juncker hodlá stát „předsedou 
sociálního dialogu“. To je výzva, kterou 
Evropský hospodářský a sociální výbor 
přivítal s velkým uspokojením. Odpo-
vězme na ni tím, že náš Výbor, hlas 
evropské občanské společnosti, bude 
angažovaným partnerem přicházejí-

cím se zásadními návrhy. Reindustrializace našich území, investice do budoucnosti, 
konkurenceschopné vzdělávací systémy, to vše jsou stěžejní témata, k nimž při-
spějeme konkrétními kroky vycházejícími z praktických zkušeností.

Evropa musí solidárně spojit síly, obnovit kolektivní smysl evropské identity a nabíd-
nout odvážný plán společné budoucnosti. K tomu je třeba sledovat směr otevřený 
Lisabonskou smlouvou, která poskytla širší prostor participativní demokracii. To je 
úkol, který je náš Výbor připraven zvládnout po boku evropských občanů.

Henri Malosse,
předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru
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Evropský rok rozvoje 2015 – 
inspirovat k většímu zapojení

Příští rok, rok 2015, bude Evropským 
rokem rozvoje. Evropský hospodářský 
a sociální výbor hrál ústřední roli při 
prosazení toho, aby byl tento rok se 
zásadním významem pro otázky roz-
voje na úrovni OSN a EU v celé Evropě 
řádně uznán.

Hlavním cílem Evropského roku roz-
voje 2015 bude „inspirovat“, zlepšit 
informovanost a zapojit více Evropanů, 
zejména mladých lidí, do činností 
v oblasti rozvoje se zaměřením na glo-
bální solidaritu a spravedlnost, lidská 
práva a posílení postavení žen. Jedním 
z cílů je také zapojit občany do stano-
vení cílů agendy po roce 2015.

O této myšlence se poprvé začalo mlu-
vit nahlas v roce 2011. Jejím propagáto-
rem byl člen EHSV Andris Gobiņš, který 
se již v otázkách rozvoje angažoval ve 
svém rodném Lotyšsku, ve spolupráci 
s Evropskou konfederací nevládních 
organizací pro pomoc a rozvoj (CON-
CORD) a EHSV. Snažili se získat pod-
poru Výboru regionů EU, evropského 
komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse 
a Evropského parlamentu.

V návaznosti na jejich úsilí napsal 
tehdejší předseda EHSV Staffan Nil-
sson spolu s předsedou EP Martinem 
Schulzem dopis předsedovi Komise 
José Manuelovi Barrosovi, v  němž 
jej vyzvali k  přijetí tohoto návrhu. 

Odpověď byla kladná – a to ostatní už 
je minulost. V prosinci 2013 EHSV při-
jal stanovisko, jímž uvítal Evropský rok 
rozvoje (2015), vůbec první evropský 
rok, který se zaměřuje také na vnější 
činnost mimo hranice EU.

„Myslím, že je to skvělé,“ pochvaluje 
si pan Gobiņš. „Jsem obyčejný člověk, 
žádná superhvězda, zástupce občanské 
společnosti z malého členského státu, 
který ještě donedávna sám pomoc 
přijímal, ale díky obrovské podpoře 
ze všech stran, zejména od konfede-
race CONCORD, je tato iniciativa nyní 
realitou“.

„Organizace občanské společnosti 
se budou v  realizaci roku ve velké 
míře angažovat, protože původní 

myšlenka vzešla od nich,“ potvrzuje 
Stina Soewarta, vedoucí oddělení pro 
informace GŘ DEVCO Evropské komise. 
„Uspořádat Evropský rok bez jejich 
zapojení by prostě postrádalo smysl“. 
Aktivity se uskuteční jak na úrovni EU, 
tak na úrovni členských států, a občan-
ská společnost se již nyní účastní jejich 
organizování. Kupříkladu v červnu se 
přes 300 Evropanů sjelo do Bruselu 
projednat, jak prostřednictvím komu-
nikace předat poselství rozvojové spo-
lupráce. Široký okruh partnerů bude 
zahrnovat lidi z rozvojových zemí.

EU a její členské státy jsou největšími 
světovými dárci rozvojové pomoci, 
neboť poskytují přes polovinu ofici-
ální pomoci v celém světě (53 miliard 
EUR v roce 2011). Z průzkumu usku-
tečněného v roce 2012 vyplynulo, že 
poskytovat pomoc lidem v  rozvojo-
vých zemích považuje za důležité 85 % 
Evropanů. Počet takto smýšlejících se 
navzdory hospodářské krizi změnil 
jen nepatrně. Z vlastního příjmu něco 
daruje více než čtvrtina Evropanů.

I přes určitý pokrok nebudou v příštím 
roce všechny rozvojové cíle tisíciletí 
splněny. Pan Gobiņš trvá na tom, že 
nová agenda pro rozvoj po roce 2015 
musí zahrnovat silnější a konkrétnější 
závazky, „které nevzešly pouze od vlád, 
ale od všech, kdo mohou pomoci uči-
nit svět lepším“. Připomíná, že jako 
jednotlivci neseme všichni osobní 
odpovědnost za udržitelnou spotřebu 
a spravedlivé zacházení. „Chceme zís-
kat podporu pro skutečnou změnu. 
To je sen, jehož realizaci jsme se teď 
o něco přiblížili“. ●

Silnější hospodářství pro silnější Evropu
Noví vedoucí představitelé Evropy 

musí učinit kroky k dokončení hospo-
dářské a měnové unie (HMU), uvádí 
EHSV ve svém stanovisku přijatém na 
500. plenárním zasedání. Vytvořením 
pevnější struktury správy ekonomic-
kých záležitostí bude Evropa moci 
zintenzivnit svůj boj proti stagnaci 
a nezaměstnanosti.

„Hospodářská a  měnová unie, jež 
zdaleka není dokončena, je nezbytná 
pro obnovení důvěry v evropský pro-
jekt a  jeho udržitelnost,“ uvedl pan 
Joost van Iersel (Nizozemsko, skupina 
Zaměstnavatelé), jeden ze dvou zpra-
vodajů tohoto stanoviska.

EU musí v  první řadě uvést v  život 
skutečný pakt pro růst, zaměstnanost 
a stabilitu, jenž bude vycházet z lepšího 
provádění stávajících právních před-
pisů a jehož motorem budou veřejné 
i soukromé investice. Za druhé, protože 
krize odhalila nedostatky v samé struk-
tuře HMU, předložil EHSV cestovní plán 

Andris Gobiņš, člen EHSV
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Středisko pro sledování trhu práce (SSTP) 
EHSV provedlo v Rakousku, Chorvatsku, Fin-
sku, Řecku, Itálii a Slovensku studii o prová-
dění unijních politik zaměstnanosti mládeže 
v těchto státech. Pro všechny členské státy EU 
existují společná řešení, a to i přesto, že situace 
je v každé zemi odlišná, přičemž nezaměstna-
nost mládeže dosahuje 58,3 % v Řecku a 9,2 % 
v Rakousku.

Jak bylo prokázáno na příkladech Rakouska 
a Finska, spolupráce mezi sociálními partnery, 
organizacemi mladých a veřejnými orgány 
může pomoci při vytváření účinných politik 
zaměstnanosti mládeže. „Zúčastněné strany 
mohou být skutečnou přidanou hodnotou 

politik zaměstnanosti mládeže, neboť 
znají a zažívají realitu na trhu práce. Tento 
kontakt s realitou občanské společnosti je 
nezbytný,“ domnívá se předsedkyně Střediska 
pro sledování trhu práce paní Christa Schweng 
(Rakousko, skupina Zaměstnavatelé).

Podstatná část studie byla věnována analýze 
provádění záruky pro mladé lidi.

Záruka pro mladé lidi, která byla zahájena 
v roce 2013, zaručuje mladým lidem do 25 
let, že do čtyř měsíců poté, co se stali neza-
městnanými nebo co ukončili formální vzdě-
lání, dostanou kvalitní a konkrétní nabídku. 
Nabídka může mít podobu pracovního místa, 
učňovského místa, odborné přípravy nebo 
dalšího vzdělávání, a  měla by být uzpůso-
bena konkrétním potřebám a situaci jednot-
livce. Ve studii se dochází k závěru, že pokud 
je záruka pro mladé lidi řádně prováděna, 
může významně ovlivnit strukturální reformy. 
Některé vnitrostátní vzdělávací systémy by 
například mohly být lépe uzpůsobeny potře-
bám trhu práce, což by mladým lidem umož-
nilo získat dovednosti vyžadované podniky. 
„Zúčastněné strany v Řecku, Itálii a Chorvat-
sku podporují lepší a častější přípravu na pra-
covišti a posílení vztahů mezi vzdělávacími 

subjekty a podniky. To je jednoznačně jedna 
z cest vpřed,“ uvedla paní Schweng.

Pět miliónů nezaměstnaných mladých lidí se 
potýká s řadou situací, které vyžadují indivi-
duální přístup, který bude řádně naplánován, 
schválen zúčastněnými stranami a uzpůsoben 
vnitrostátním podmínkám. (cad) ●

k dokončení HMU s cílem zajistit udržitelnou a vyváženou 
hospodářskou výkonnost a zamezit budoucím krizím. Tento 
plán určený pro nadcházející evropské legislativní období 
by měl být postaven na čtyřech pilířích zahrnujících plně 
integrovaný evropský kapitálový trh, nástroje pro zvýšení 
konkurenceschopnosti, hospodářské konvergence a evrop-
ské solidarity a opatření k řešení sociálních dopadů hospo-
dářského přizpůsobení a k posílení demokratické legitimity 
institucí EU a eurozóny.

„Občané však momentálně nejnaléhavěji potřebují evropský 
plán investic do růstu a pracovních míst, aniž by se zvyšoval 
veřejný dluh. Už žádná další prázdná slova nebo dlouhé texty 
bez konkrétních návrhů,“ řekl zpravodaj Carmelo Cedrone 
(Itálie, skupina Zaměstnanci), který by uvítal, kdyby se tato 
témata objevila na předních místech agendy EU.

Stanovisko zdůrazňuje, že je zapotřebí hlubší a lepší hospo-
dářské, sociální a politické integrace mezi státy EU, což je 
předpoklad ke schopnosti reagovat na očekávání lidí, pokud 
jde o kvalitu života a prosperitu. Závěrem uvádí, že pocit 
odpovědnosti a zapojení občanské společnosti v členských 
státech je pro dosažení silnějšího hospodářství pro silnější 
Evropu rozhodující. (cad/aa) ●

Nezaměstnanost mladých – průzkum 
v šesti zemích

Neplýtvejte potravinami, darujte je!

Občanská společnost jako aktivní dodavatel energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komise schválila celkové cíle kli-
maticko-energetického balíčku pro období do 
roku 2030. Mimo jiné chce zvýšit podíl obnovi-
telných zdrojů ve skladbě zdrojů energie ze 14 % 
v roce 2012 na 27 % v roce 2030. EHSV tento cíl 
podporuje a vyzývá zároveň ke stanovení kon-
krétních cílů na úrovni členských států.

Stanovení cílů nicméně samo o sobě k zahájení 
nezbytné činnosti stačit nebude. Strukturální 
změny v energetickém systému musejí mít oporu 
ve vhodných právních předpisech. Klimatické 
a energetické výzvy je možné řešit jen tehdy, 
budou-li i malým výrobcům energie poskytnuty 
podmínky, které potřebují pro rozvoj svých pro-
jektů v  oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

S ohledem na tento cíl se EHSV pustil do práce, jež 
má posoudit podmínky, které občanům a spole-
čenstvím umožní vyvíjet v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie vlastní iniciativu.

Občané, zemědělci, družstva, malé a  střední 
podniky na místní a regionální úrovni a spole-
čenství se stali přeborníky německé iniciativy 
Energiewende (Energetická změna), jež dokázala 
za pouhých deset let zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie z 6 na bezmála 25 %. Postarali 
se rovněž o více než polovinu investic realizo-
vaných v tomto odvětví. Studie dále ukázaly, že 
nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji 
zajišťované malými výrobci přináší zvláště vysoký 
čistý nárůst počtu pracovních míst.

V neposlední řadě díky masivním německým 
investicím významně klesly výrobní ceny větrné 
a solární energie a z těchto nižších cen teď mohou 
těžit i další členské státy. Tento vývoj společně 
s  environmentálními přínosy a  posilováním 
energetické nezávislosti vede k závěru, že je jen 
logické podporovat růst výroby energie z obno-
vitelných zdrojů, a to zejména v případě malých 
investorů.

Výsledky studie EHSV budou představeny na 
konferenci v  Bruselu ráno dne 17.  září (další 
informace naleznete na http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal .en.sdo-observatory-
-red). (nq/sma) ●

Předsedkyně Střediska pro sledování trhu práce Christa Schweng

Dva zpravodajové stanoviska k dokončení hospodářské a měnové unie: předseda 
specializované sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost 
(ECO) Joost van Iersel a člen EHSV Carmelo Cedron

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 
uspořádal ve spolupráci s Evropskou federací 
potravinových bank (FEBA) konferenci na téma 
Potravinové dary – boj proti nedostatku potravin 
a řešení plýtvání potravinami, která se konala 
dne 7. července 2014 v Bruselu.

79 milionů občanů EU žije pod hranicí chudoby 
a 16 milionů je závislých na potravinové 
pomoci charitativních institucí, přitom je však 
89 milionů tun potravin ročně ztraceno 
v důsledku plýtvání. Podle předsedy EHSV 
Henri Malosse je to nehumánní jednání: „Společ-
nost, která vyplýtvá třetinu svých poživatelných 
potravin, zatímco tolik lidí trpí hladem, se nemůže 
považovat za lidskou“, řekl a připomněl Evropě její 
závazek, že s touto nepřípustnou situací skoncuje.

Ačkoliv je mnoho společností i jednotlivců při-
praveno přebytky potravin darovat, legislativní 

a praktické bariéry, jež se stát od státu liší, 
jim v tom účinně brání.

Jasnější pravidla pro zjednodušení 
potravinových darů

Na konferenci představila společnost 
Bio ze skupiny Deloitte výsledky studie, 
kterou jí zadal EHSV a jež se zaměřila na 
překážky a osvědčené postupy v oblasti 
potravinových darů. Dobré příklady 
legislativních a praktických zjednodušení 
potravinových darů v Evropě už existují, 
jen je nutné je zavést ve všech zemích. 
Je zapotřebí celounijních pokynů 
k fiskálním nástrojům, hierarchii 
využívání potravin, spolehlivosti 
a trvanlivosti potravin. „Studie je cen-
nou základnou pro další zásadní kroky ke 
zjednodušování potravinových darů při 

současném zajištění bez-
pečnosti potravin. Musíme 
teď přejít k činnosti na úrovni 
EU“, řekl Yves Somville (Bel-
gie, skupina Různé zájmy). 
EHSV teď bude pracovat na 
uvádění výsledků studie do 
praxe, a to prostřednictvím 
legislativních iniciativ na 
úrovni EU i členských států 
a úsilím o konkrétní opatření.

Klíčovou úlohu mají 
potravinové banky

V procesu darování potravin hrají klíčovou 
úlohu potravinové banky, jež shromažďují 
potraviny od dárců (výrobců potravin, dis-
tributorů, maloobchodníků a  jednotlivců) 
a  přerozdělují je nevládním organizacím 
a sociálním službám, které s  jejich pomocí 
podporují nejchudší osoby. (sma) ●

Předseda EHSV Henri Malosse s Manuelou Gheoldusovou a Clementine 
O’Connorovou ze společnosti BIO ze skupiny Deloitte, Angelou Frigovou 
z Banco Alimentare, Yvesem Somvillem, zpravodajem EHSV k tématu 
plýtvání potravinami, Igorem Šarmírem, členem EHSV a členem pracovní 
skupiny pro plýtvání potravinami, Thomasem Pocherem, členem E. 
Leclerc a zakladatelem Greentag, a Etiennem Rubensem z Komosie – 
Svazu environmentálních podnikatelů v oblasti sociální ekonomiky

Účast EHSV na prvním národním zasedání 
o oběhovém hospodářství v Paříži

V rámci akcí Going local představil na prvním národním 
zasedání o oběhovém hospodářství dne 17. června 2014 
v Paříži člen EHSV pan Thierry Libaert (Francie, skupina 
Různé zájmy) práci EHSV týkající se boje proti plánova-
nému zastarávání. Pan Libaert promluvil v rámci semináře 
Nové hospodářské modely založené na životnosti pro-
duktů, což umožnilo řadě rozhodujících hospodářských 
a politických činitelů seznámit se s prací EHSV. Stanovisko 
Na cestě k udržitelnější spotřebě: životnost průmyslových 
výrobků a informace pro spotřebitele k obnovení důvěry 
(zpravodaj: Thierry Libaert, spoluzpravodaj: Jean-Pierre 
Haber) je prvním evropským textem zabývajícím se bojem 
proti plánovanému zastarávání. První evropské fórum na 
téma plánovaného zastarávání se uskuteční v sídle EHSV 
dne 17. října 2014. (ab) ●

ČINNOST NA MÍSTNÍ ÚROVNI
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“Zúčastněné strany 
v Řecku, Itálii a Chorvatsku 
podporují lepší a častější 
přípravu na pracovišti a posílení 
vztahů mezi vzdělávacími 
subjekty a podniky. To je 
jednoznačně jedna z cest 
vpřed”

“79 milionů občanů EU žije pod 
hranicí chudoby a 16 milionů je závislých na 
potravinové pomoci charitativních institucí, 
přitom je však 89 milionů tun potravin 
ročně ztraceno v důsledku plýtvání”

pokračování ze strany 1 –
Silnější hospodářství pro silnější Evropu

2

http://www.eesc


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE

Nová strategie EU v oblasti lesnictví

EHSV vítá novou strategii EU v oblasti lesnictví. EU 
novou strategii nutně potřebuje vzhledem k ros-
toucím požadavkům kladeným na lesy a hroz-
bám, jimž čelí, stejně jako řadě jejích odvětvových 
politik a souvisejícím pravidlům týkajícím se les-
nictví a lesů. EHSV proto naléhavě vyzývá Komisi 
i členské státy, aby zajistily, že se strategie bude 
provádět účinně a efektivně, a aby pokračovaly 
v jednáních s cílem dosáhnout konsensu ohledně 
právně závazné dohody o lesích v Evropě. (hb)
 ●

Výsledek hlasování: 111 hlasů pro, 0 proti, 5 členů 
se zdrželo hlasování.

Digitální společnost

Toto stanovisko z vlastní iniciativy se zaměřilo na 
dva hlavní aspekty. První z nich zahrnuje překle-
nutí tzv. „digitální propasti“, posílení místa žen 
v digitální společnosti, podporu přístupu k  IKT 
a zaměření se na osoby s problémy s učením. EHSV 
si přeje, aby byla přijata celounijní opatření pro 
zaručení přístupu osobám s postižením a rovných 
podmínek ve vztahu k novým technologiím. Druhý 
aspekt, přístup k pracovním místům a digitální 
začlenění, zahrnuje dosažení lepšího pochopení 
digitálních hledisek v zaměstnání. (hb) ●

Výsledek hlasování: 128 hlasů pro, 0 proti, nikdo 
se nezdržel hlasování.

Skupinové fi nancování v Evropské unii

Skupinové fi nancování je jeden z nově vznikají-
cích modelů financování, které v rostoucí míře 
pomáhají začínajícím podnikům posunout se dále 
a přispívají k budování pluralitního a odolného 
sociálně tržního hospodářství. EHSV pozitivně hod-
notí sdělení Komise a zdůrazňuje potenciál růstu 
skupinového fi nancování (crowdfundingu) v EU, 
jež je alternativním zdrojem fi nancování. Zdůraz-
ňuje také, že malé a střední podniky jsou závislé 
na bankovních úvěrech, což bude platit i nadále, 
i přes existenci alternativních zdrojů, které nejsou 
vždy snadno dostupné. Skupinové fi nancování by 
proto mělo konkrétně uznáno v legislativě člen-
ských států jako nová forma sponzorství. (hb) ●

Výsledek hlasování: 195 hlasů pro, 1 proti, 5 členů 
se zdrželo hlasování.

Podmínkou cenově dostupné energie 
je hlubší integrace EU

BRZY V EHSV

„Evropská koordinace a spolupráce je 
nezbytná jak pro udržení kontroly nad 
cenami, tak pro zajištění našeho zásobování 
energií,“ řekl Stéphane Buffetaut na konfe-
renci Zmírňování růstu cen energií: koordi-
nace, europeizace, zapojení, kterou pořádal 
v  červnu v  Bruselu Evropský hospodářský 
a sociální výbor (EHSV). Všichni účastníci z řad 
zainteresovaných stran s těmito slovy důrazně 
souhlasili, nicméně dosud tato skutečnost 
nebyla plně uznána všemi členskými státy 
EU. Účastníci konference vyslovili politování 
nad tím, že je provádění evropské energetické 
politiky nedůsledné a nekoordinované.

Evropský energetický dialog – 
důležitý úkol pro novou Komisi

Přestože už došlo k některým pozitivním 
krokům, např. ke zřízení koordinačních skupin 
pro otázky plynu a elektrické energie, Evrop-
ské sítě provozovatelů elektroenergetických 
přenosových soustav (ENTSO-E) a  Evropské 
sítě provozovatelů plynárenských přepravních 
soustav (ENTSO-G), je činnost těchto uskupení 
doposud roztříštěná. „Politika v oblastech ener-
getiky, klimatu a průmyslu musí být lépe pro-
vázána a musí se opírat o reálný technologický 
vývoj a statistické údaje,“ zdůraznil Pierre-Jean 
Coulon (Francie, skupina Zaměstnanci).

Kromě toho je nezbytné zapojit občanskou 
společnost, aby bylo zajištěno větší přijetí 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ze 
strany veřejnosti. „Žádáme dalekosáhlý, 
ambiciózní a koordinovaný program zapo-
jení a účasti veřejnosti, tedy skutečný evrop-
ský energetický dialog. To umožní zachovávat 
na činnost orientovaný dialog v členských stá-
tech i mezi nimi a poskytovat rozhodujícím 

politickým činitelům potřebné podklady,“ 
prohlásil Richard Adams (Spojené království, 
skupina Různé zájmy), zpravodaj stanoviska 
Potřeby a způsoby zapojení veřejnosti 
v oblasti energetické politiky. EHSV pokra-
čuje ve svém úsilí přesvědčit novou Evropskou 
komisi, aby se při vytváření této kritické spo-
lupráce ujala vedoucí úlohy. (sma) ●

Začátek nového školního roku bude zářit všemi bar-
vami léta díky dílům, jež bude možné shlédnout 
v  rámci výstavy „Made in Italy. Barvy Daria 
Brevi“, která bude zahájena 10. září a potrvá 
celý jeden měsíc. Tato výstava je pořádána 
v rámci půlročního italského předsednic-
tví Rady a bude příležitostí seznámit se 
s jedním z mezinárodně nejvíce ceně-
ných představitelů současného umění 
a designu, jehož tvorba je novátorská 
a originální a současně čerpá z nej-
lepších italských tradic.

Z jeho obrazů malovaných akry-
lovými barvami na deskách MDF 
a  z  jeho instalací a  plastik je jasně 
patrný odkaz futuristů – oněch mis-
trů, kteří patřili k nejsmělejším uměl-
cům ve 20. století a ve znamení umění 
chtěli vše vytvořit od začátku. Dario Brevi 
sdílí jejich přístup, ale také ironii a hravost. Má 

jedinečný styl komunikace – vytváří dokonalou syntézu 
forem a barev a komplexním způsobem ztvárňuje 

nejpalčivější témata současnosti. Činí tak bez 
okázalosti a neustále se při tom na návštěvníka 

obrací se spikleneckým úsměvem, neboť 
v harmonii umělecké tvorby je důležitá 

společná reflexe.

Výstava Made in Italy. Barvy Daria 
Brevi, budova JDE, foyer v 6. patře, 
od 10. září do 10. října 2014.

Výstava bude přístupná veřejnosti od 
pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:30 
a v pátek od 8:30 do 15:30.

Osoby, které nemají průkaz ke vstupu, 
se musí předem zaregistrovat (events@

eesc.europa.eu). ●

Výstava „Made in Italy“

Jaké příležitosti rozvoje přinese TTIP Evropě?

Dne 2. října bude skupina Zaměstnavatelé EHSV předsedat diskusi 
o příležitostech, které se otevírají díky transatlantickému partnerství 
v oblasti obchodu a investic. Tato akce bude součástí Evropského 
fóra nových nápadů konaného v polských Sopotech.

„Diskuse v Sopotech je pokračováním činnosti EHSV v souvislosti 
s  TTIP, jež začala vypracováním stanoviska přijatého v  červnu,“ 
vysvětlil Jacek Krawczyk, předseda skupiny Zaměstnavatelé a zpra-
vodaj stanoviska EHSV k TTIP.

Účastníci budou mimo jiné hledat odpověď na tyto otázky: které 
aspekty dohody mezi USA a EU nabízejí největší příležitosti a výzvy 
pro evropské podniky a jak můžeme TTIP využít k překonání krize, 
snížení nezaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti evropské 
ekonomiky?

Mezi účastníky diskusního panelu budou Markus Beyrer, generální 
ředitel BusinessEurope, Tim Bennett, generální ředitel Transatlan-
tické obchodní rady, Peter Chase, místopředseda zastupující Evropu 
v  obchodní komoře USA, a  Jacek Krawczyk, předseda skupiny 
Zaměstnavatelé. (lj) ●

© Dario Brevi – Grazie al cielo, 2014
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EHSV info vychází devětkrát ročně u příležitosti plenárních zasedání Výboru.

Tištěnou verzi EHSV info lze získat zdarma v němčině, angličtině a francouzštině v tiskovém 
oddělení Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Kromě toho je EHSV info rovněž k dispozici ve 23 jazycích ve formátu PDF na internetových 
stránkách Výboru:

Adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EHSV info není ofi ciální zprávou o činnosti EHSV. K tomuto účelu slouží Úřední věstník 
Evropské unie a jiné publikace Výboru.

Přetisk je povolen, pokud je jako zdroj uvedeno EHSV info a jeden výtisk je zaslán redakci.

Náklad: 12 310 výtisků.

Příští číslo vyjde v říjnu 2014
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Mladí lidé určují priority pro Evropu

Skupina pěti studentů účastnících 
se akce „Vaše Evropa, váš názor“ pre-
zentovala a obhajovala před shromáž-
děním přibližně 500 naslouchajících 
politiků a členů a zaměstnanců EHSV 
během 500.  plenárního zasedání 
Evropského hospodářského a sociál-
ního výboru (EHSV), které se konalo 
dne 9. července 2014, své priority pro 
budoucnost Evropy. Letošní ročník 
akce „Vaše Evropa, váš názor“, jíž 
se těchto pět mladých lidí účastnilo, 
se konal v  Bruselu ve dnech 26.  až 
28. března 2014. Studenti nyní přijeli 
do Bruselu znovu vyjádřit svůj názor.

Za priority označili následující iniciativy:

 ● Rovnost ve vzdělávání

Tuto iniciativu představil Theseas 
Efstathopoulos (Kypr), který vyzdvihl 
skutečnost, že přístup k  řádnému 
vzdělání pro všechny má zásadní 
význam pro zaměstnanost, růst a pro-
speritu. Vlády musí uznat, že budouc-
nost společnosti závisí na účasti řádně 
vzdělaných mladých lidí, jinak zůstane 
naděje na rovnost pouhým snem.

 ● Další rozvoj výuky jazyků

Podle této iniciativy, kterou před-
stavil Jakob Weiss (Německo), je 

vzdělávání prioritou. Zdůraznil, že 
znalost různých jazyků je důležitá ke 
komunikaci s ostatními evropskými 
občany a  ke sbližování se s  nimi. 
Proto vyzdvihl význam výuky cizích 
jazyků ve školách od útlého věku, 
neboť to položí solidní základ pro 
mobilitu a výměnné programy mezi 
evropskými zeměmi.

 ● Výzkum a inovace

Tuto iniciativu představila Anna 
Gletthofer (Rakousko). Upozornila 
na skutečnost, že planetu máme jen 
jednu, a  proto o  ni musíme dobře 
pečovat. Výzkum v  oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů a recyklace 
nám umožní najít inovativní způsoby 
ochrany našeho životního prostředí 
a učinit z naší planety zdravý prostor 
k  životu. To je podstatné pro náš 
život, naše zdraví a přežití.

 ● Uznávat pracovní zkušenosti 
všech podob i délky trvání

Tuto iniciativu představila Karin Olof-
sson (Švédsko). Poukázala na to, že 
zvyšující se nezaměstnanost mladých 
lidí je zřejmě nejzávažnějším pro-
blémem, s nímž se EU potýká. Tato 
iniciativa proto od EU vyžaduje, aby 

přispěla k zaručení účinného vzdělá-
vání, tj. poskytovala vzdělání pouze 
v oblastech, v nichž jsou dovednosti 
zapotřebí, podporovat podniky, které 
nabízejí mladým lidem pracovní zku-
šenosti, a pomáhat vládám členských 
států ve vytváření nových pracovních 
míst pro mladé.

 ● Vytvářet rovné příležitosti

Tato iniciativa, kterou představil Leo 
Filip Kovačic (Chorvatsko), upozornila 
na to, že v EU je nedostatek evropské 
identity, a konstatovala, že výměnné 
programy v oblastech, jako je vzdě-
lávání, zaměstnanost, sport a hudba, 
mohou vytvořit konkrétnější vědomí 
evropského společenství. Výměnné 
programy totiž mohou hrát důležitou 
roli při vytváření rovných příležitostí 
pro všechny, neboť každému umožní 
zapojit se do plodné kulturní a soci-
ální výměny.

Vystoupení těchto pěti studentů na 
plenárním zasedání politiky a členy 
EHSV přesvědčilo o  potenciálu, 
nadšení a zájmu mladých Evropanů 
o záležitosti EU a vzbudilo naději na 
budoucnost pro Evropu, zejména 
v nynější skeptické době! (fgr) ●

Když se slovům EHSV dostane sluchu

Během své červnové návštěvy 
v  Alžíru delegace EHSV zdůraznila 
význam činnosti,  j iž vykonávají 
představitelé občanské společnosti 
v terénu. Předseda EHSV pan Henri 
Malosse v  této souvislosti tehdy 

prohlásil, že alžírský zákon o  sdru-
ženích, který byl přijat před dvěma 
lety, je příliš omezující: „Chápeme, že 
chce vláda kontrolovat původ peněz, 
je však zapotřebí flexibility, aby sdru-
žení mohla působit v terénu.“

Dotyčný zákon totiž zakazuje jakéko-
liv přímé kontakty mezi sdruženími 
a  zahraničními organizacemi. Nutí 
tato sdružení k tomu, aby se při uza-
vírání dohod či veškerých transakcích 
obracely na úřady.

Evropská unie se různými způsoby 
zasadila o provedení reformy, která 
by alžírským sdružením a nevládním 
organizacím přinesla větší flexibilitu. 

Například předseda Delegace pro 
vztahy se zeměmi Maghrebu v Evrop-
ském parlamentu pan Pier Antonio 
Panzeri se v  listopadu 2013 vydal 
do Alžíru, aby tam toto zmírnění 
pravidel podpořil. Zdá se, že všeo-
becné úsilí nakonec alžírské úřady 
přesvědči lo o  opodstatněnosti 
tohoto požadavku. Předsednictvo 
Národního lidového shromáždění 
prý souhlasilo s  tím, aby byl vládě 
předložen návrh na změnu uvede-
ného zákona. Jedná se o první krok 
směrem k vylepšení právního rámce 
pro sdružení a EHSV doufá, že nový 
návrh splní očekávání alžírské občan-
ské společnosti. (ghc/mm) ●

VE STRUČNOSTI

Svobodná povolání: potenciál v oblasti růstu i ochrany 
spotřebitele

jejich podíl na mzdách vyplácených 
v EU dosahuje přibližně 10 % (v roce 
2012).

EHSV vyzývá k regulaci: 
jsou nutné kodexy chování 
a etické normy

Lidé pracující ve svobodných povo-
láních, jako jsou lékaři, právníci nebo 
architekti, obvykle v  jednotlivých 
členských státech EU podléhají spe-
cifi cké regulaci, jejíž rozsah se velmi 
různí v  závislosti na konkrétní pro-
fesi. Z  toho důvodu Arno Metzler 
(Německo, skupina Různé zájmy) 
vyzval k celounijní definici termínu 
„svobodná povolání“, která by měla 
obsahovat pouze obecné znaky svo-
bodných povolání a  určovat jejich 
kategorie. Předseda skupiny Různé 
zájmy Luca Jahier považuje za důle-
žité, aby se občanská společnost 
mohla spoléhat na vysokou kvalitu 
služeb. Uvádí, že je k  tomu nutné, 
aby existovaly rovnocenné profesní 
a náročné etické normy v celé Evropě, 
což také usnadní osobám činným ve 
svobodných povoláních vstup na 
trh. (sma) ●

V červnu EHSV představil výsledky 
studie university v  Kolíně nazvané 
„Situace svobodných povolání, pokud 
jde o jejich funkci a význam pro evrop-
skou občanskou společnost“. Tato stu-
die v  podstatě potvrdila požadavky 
a doporučení obsažené ve stanovisku 
„Úloha a  budoucnost svobodných 
povolání v evropské občanské společ-
nosti 2020“, které EHSV přijal v březnu 
2014.

Svobodná povolání jsou 
významným pilířem 
evropského hospodářství

Jedna šestina samostatně výdělečně 
činných osob působí v  odvětvích 
typických pro svobodná povolání 

a  více než čtvr-
t i n a  s u b j e k t ů 
č i n n ý c h  v e 
s v o b o d n ý c h 
povoláních má 
alespoň jednoho 
z a m ě s t n a n c e . 
Tato odvětví se 
podí le j í  10  % 
na HDP Evrop-
ské unie; rovněž 

Prezentace TTIP zainteresovaným stranám

Na prezentaci  transatlantic-
kého partnerství v oblasti obchodu 
a  investic (TTIP) zainteresovaným 
stranám a diskusi na toto téma, jež 
dne 16. července 2014 uspořádalo GŘ 
pro obchod v sídle EHSV, představili 
zpravodaj pan Krawczyk (Polsko), 
předseda skupiny Zaměstnavatelé, 
a  spoluzpravodaj  pan Boyle (UK, 
skupina Zaměstnanci) stanovisko 
EHSV k TTIP.

Mezi účastníky byli hlavní vyjedna-
vači za EU a za USA a různé další zain-
teresované strany.

Při této příležitosti byli posluchači 
upozorněni na to, že stanovisko EHSV 
k TTIP bylo v červnu přijato napros-
tou většinou členů EHSV ze všech tří 

skupin (Zaměstnavatelé, Zaměst-
nanci a Různé zájmy). Pan Krawczyk 
informoval shromážděné také o tom, 
že EHSV podpořil zahrnutí kapitoly 
věnované otázkám malých a střed-
ních podniků do TTIP, a oznámil, že 
EHSV připravuje stanovisko z vlastní 
iniciativy k mechanismu urovnávání 
sporů mezi investorem a  státem 
(ISDS). Oba zpravodajové poukázali 
zejména na kapitolu dohody o TTIP 
zaměřenou na udržitelný rozvoj 
a zdůraznili, že je nezbytná rozsáhlá 
podpora ze strany organizací občan-
ské společnosti. Večer se v  EHSV 
v rámci návazných opatření na sta-
novisko EHSV k TTIP konala diskuse, 
kterou společně uspořádaly specia-
lizovaná sekce Vnější vztahy (REX) 
a skupina Zaměstnavatelé. (hb) ●

Karin Olofsson prezentuje iniciativu „Uznávat pracovní 
zkušenosti všech podob i délky trvání“

Předseda skupiny Zaměstnavatelé Jacek Krawczyk, hlavní vyjednavač EU Ignacio Garcia Bercero, člen EHSV a spoluzpravodaj 
stanoviska EHSV k Transatlantickému partnerství v oblasti obchodu a investic Sandy Boyle a hlavní vyjednavač USA Dan Mullaney

Při této návštěvě se premiér Alžírska Abdelmalek 
Sellal setkal s předsedou EHSV Henri Malossem 
a s Pedrem Narrem, předsedou monitorovacího 
výboru pro Euromed EHSV

Delegace pěti studentů v rámci akce 
Vaše Evropa, Váš názor

Theseas Efstathopoulos prezentuje iniciativu 
„Rovnost ve vzdělávání“

Předseda skupiny 
Různé zájmy 
Luca Jahier

EHSV info ve 23 jazycích: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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