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ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,

2015 — rok příležitostí — cho-
pme se jich společně!

V čínštině je jeden a  tentýž znak 
pro slovo krize a pro slovo příleži-
tost. Je to náhoda? Jen stěží. Každá 
krize je současně příležitostí, a  ta 
musí být využita. Uplynulé deseti-
letí bylo více či méně poznamenáno 
krizemi: fi nanční krizí, krizí na trhu 
práce, hospodářskou krizí, environ-
mentální krizí.

Rok 2015 bude dalším rokem velkých výzev, ale také velkých příležitostí. 
Více než kdy jindy je třeba, abychom v Evropě spolupracovali ještě úžeji 
a intenzivněji.

Finanční krize poukázala na význam jasných předpisů v bankovnictví. Byla 
rovněž počátkem větší integrace v eurozóně. Hospodářská krize nám uká-
zala, že oběhové hospodářství založené na recyklaci a prodloužení životního 
cyklu výrobků může skutečně vytvářet pracovní místa a růst. Reindustrializace 
bezpochyby potřebuje více razance a dynamiky. Rovněž v oblasti politiky 
životního prostředí se otevírají velké příležitosti, které vedou například k větší 
nezávislosti i v energetice. S inovačními myšlenkami a nejmodernější tech-
nologií můžeme přispět k udržitelnému prostředí a dosahování cílů v oblasti 
změny klimatu.

Společně jsme učinili rok 2015 i rokem rozvojové politiky. Rozvojový svět má 
potenciál, jehož největší částí je mnoho mladých lidí, kteří doslova prahnou 
po vzdělání. Rozvojová politika znamená rovněž investice do potenciální 
evropské pracovní síly a trhů.

Je nesporné, že na to budeme jakožto občanská společnost klást zvláštní důraz. 
I proto musí být naše politiky srozumitelnější, hmatatelnější a pochopitelnější.

Máme před sebou obrovské příležitosti, jejichž využití však bude vyžadovat 
úsilí všech 28 států EU.

Evropský hospodářský a sociální výbor se těší na úzkou spolupráci s Evropským 
parlamentem, Komisí a členskými státy.

Hans-Joachim Wilms
místopředseda EHSV

POZNAMENEJTE SI
21. ledna–4. února 2015/
EHSV, Brusel:
The F Word: Images of Forgiveness

28. ledna 2015/
EHSV, Brusel:
konference na téma „Občanská 
společnost a oblast výzkumu 
a inovací“

18.–19. února 2015 /
EHSV, Brusel:
plenární zasedání EHSV

Evropa v roce 2015: EHSV a Evropský parlament 
vyzývají Junckerovu Komisi k rychlému přijetí 
opatření a k uplatňování přímé demokracie

Předseda EHSV Henri Malosse 
představil na prosincovém plenárním 
zasedání za přítomnosti předsedy Evrop-
ského parlamentu Martina Schulze pří-
spěvek Výboru k pracovnímu programu 
Evropské komise na rok 2015. Ocenil 
odhodlání nové Komise hledat způ-
soby, jak snížit administrativní zátěž, 
jež v minulosti stála v cestě cenným ini-
ciativám, a aktivně zapojit občanskou 
společnost do tvorby politik EU.

„Je třeba přestat s  úvahami o  nás 
samých,“ uvedl předseda EHSV. 
„Musíme neprodleně podniknout kon-
krétní kroky pro to, abychom obnovili 
konkurenceschopnost a udržitelný růst. 
K naplnění tohoto cíle však potřebu-
jeme demokratičtější Unii – úspěšnost 
nové Komise závisí na její schopnosti 
mobilizovat a  zapojit občanskou 
společnost.“

Martin Schulz uvítal tolik potřebný 
příspěvek EHSV k rozhodovacímu pro-
cesu EU, přičemž zdůraznil, že „dobrá 
spolupráce mezi Evropským parlamen-
tem a EHSV je prospěšná pro všechny 
Evropany, poněvadž coby zástupci 
evropských občanů a evropské občan-
ské společnosti jsme očima a  ušima 

EU a jako jediní dokážeme informovat 
o tom, jaké dopady mají právní předpisy 
EU v praxi.“

Co se týče složité otázky daňových pod-
vodů a úniků, vyslovil se pan Schulz pro 
to, aby „se daň platila v té zemi, v níž 
byl dosažen zisk“, a poukázal na stano-
visko EHSV týkající se zdanění, jež bylo 
na tomto plenárním zasedání přijato. 
EHSV v  něm shodně s  předsedou EP 
vyzývá k větší koordinaci hospodářské 
politiky v rámci evropského semestru, 
která pomůže „v boji proti přetrvávají-
címu problému škodlivé daňové soutěže 
mezi členskými státy, a to především 
omezením a sjednocením řady různých 
daní“, jak uvedl Carlos Trias Pintó, zpra-
vodaj EHSV.

Pan Schulz vyzval k přijetí ambiciózních 
opatření, jež Evropu vyvedou z krize, 
a prohlásil, že „krize v Evropě bude pře-
konána teprve tehdy, až si 25 milionů 
nezaměstnaných Evropanů najde stálou 
práci“. Pan Schulz přislíbil „znovuzave-
dení metody Společenství, v  jejímž 
rámci bude Evropský parlament půso-
bit jako spolutvůrce právních předpisů“. 
Ohledně investičního plánu Komise 
ve výši 315  miliard EUR zdůraznil, že 
„nesmíme příštím generacím zanechat 
hromadu dluhů a musíme investovat do 
budoucna“.

V následující diskusi upozornili předse-
dové tří skupin – pánové Krawczyk (sku-
pina Zaměstnavatelé), Dassis (skupina 
Zaměstnanci) a Jahier (skupina Různé 
zájmy) na to, že investiční plán Komise 
se musí přednostně zaměřit na vzdě-
lávání, inovace, podnikání pro Evropu 
a přechod na udržitelné hospodářství, 
neboť základem hospodářské stability 
musí být solidarita. Slova se ujali mnozí 
členové EHSV, kteří vyjádřili uspokojení 
nad tím, že Evropský parlament podpo-
ruje zlepšování právní úpravy, a podtrhli 
význam dohody o spolupráci mezi EP 
a EHSV. (cad/sg) ●

20 let v EU: trvající manželství si zaslouží oslavu
Čas letí! Švédsko, Finsko a Rakousko vstoupilo do Evropské unie před 20 lety

Dne 1.  ledna 1995  přistoupily 
k Evropské unii tři země – Rakousko, 
Finsko a Švédsko –, aby rozšířily řady 
EU z 12 na 15 členů. Příprava na členství 
nebyla vždy bezproblémová. Stávající 
členské státy se obávaly, že další rozši-
řování zpomalí širší integraci EU, a také 
zmíněné tři země měly své pochybnosti. 
Bude mít členství v EU negativní dopad 
na jejich systémy sociálního zabezpe-
čení? Avšak z nervózních vdavků se stalo 
trvalé manželství, na jehož základě se 
zvýšila prosperita a bezpečnost těchto 
tří zemí a EU jako celku.

„Máme volný pohyb. Máme vnitřní trh. 
Jako zemědělec mám ucelenější a sta-
bilnější politiku,“ řekl Staff an Nilsson, 
bývalý předseda EHSV a švédský člen 
skupiny Různé zájmy.

„Členství v EU pomohlo fi nským společ-
nostem proniknout na zahraniční trhy 

a  navzdory současným 
problémům euro poskytlo 
hospodářskou stabilitu 
a  růst,“ poznamenává 
Filip Hamro-Drotz, fi nský 
člen skupiny Zaměstna-
vatelé. „Přistoupení k EU 
bylo pro Finsko přede-
vším otázkou bezpečnosti 
a ekonomiky.“

Členství umožnilo těmto 
třem zemím – které v  té 
době byly členy EHP –, aby 
se aktivněji účastnily utváření EU. „Díky 
přistoupení se Rakousko konečně mohlo 
zapojit do evropského rozhodovacího 
procesu,“ říká Oliver Roepke, rakouský 
člen skupiny Zaměstnanci.

Obchodní toky a sociálně-ekonomické 
faktory, včetně sociální solidarity 
a rovnosti, byly pro Rakousko, Finsko 

a Švédsko hlavními důvody při jejich 
přistoupení.

Předseda EP Martin Schulz hovoří na prosincovém 
plenárním zasedání EHSV

ISSN 1830-5083

Evropský hospodářský a sociální výbor
Most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností
Leden 2015 | CS

EHSV info
Evropský hospodářský a sociální výbor

>>> strana 2

ed_CS_501016_E1.indd   1 13/01/15   16:45



Priority lotyšského 
předsednictví 
Rady EU

Během našeho před-
sednictví se zaměříme na 
tři hlavní oblasti: konku-
renceschopnou, digitální 
a angažovanou Evropu.

Konkurenceschopnější 
Evropa znamená nalézt 
správnou rovnováhu 
mezi obezřetnou fi skální 
správou a  podporou 
růstu. Uvolnění poten-
ciálu jednotného trhu 
má klíčový význam pro 

dosažení tohoto cíle. Šest měsíců lotyšského před-
sednictví bude ve znamení debat mezi členskými 
státy o tom, jak vytvořit nové investiční politiky 
pro Evropu, včetně mobilizace investic v hodnotě 
až 315 miliard EUR.

Pokud jde o digitální Evropu, budeme pracovat 
na balíčku opatření o ochraně údajů a na využití 
příležitostí jednotného telekomunikačního trhu. 
Stejně tak je důležité posílit digitální dovednosti 
a podporovat dialog v oblasti elektronické veřejné 
správy pro větší začlenění a  transparentnost 
ve veřejné správě.

Naší prioritou angažované Evropy bude odpově-
dět na globální výzvy a nestabilitu v některých 
sousedních regionech Evropy. Budeme rovněž 
podporovat obchodní jednání s partnery EU se 
zvláštním zaměřením na transatlantické partner-
ství v oblasti obchodu a investic. Zvláštní pozor-
nost bude věnována Východnímu partnerství 
a vztahům EU se Střední Asií.

Naším cílem je úzce spolupracovat s Evropským 
hospodářským a sociálním výborem při zajišťo-
vání lepší Evropy. Je čas přejít od slov k činům, 
a my bereme tuto odpovědnost vážně.

Velvyslankyně Ilze Juhansone, stálá zástupkyně 
Lotyšska při EU

Příspěvek EHSV k lotyšskému předsednictví EU 
je zveřejněn na internetových stránkách www.
eesc.europa.eu ●

Na cestě k efektivnější strategii Evropa 2020
EHSV pořádal ve dnech 4.  a  5.  prosince 

2014 v Římě konferenci na vysoké úrovni s názvem 
Na cestě k efektivnější strategii Evropa 2020: návrhy 
občanské společnosti na zvýšení sociálního začle-
nění a konkurenceschopnosti v Evropě. Tato akce 
byla pro širokou občanskou společnost, politiky 
a další osobnosti, které mají vliv na veřejné mínění, 
významnou příležitostí ke zhodnocení provádění 
strategie a diskusi o aktuálním stavu a přezkumu 
strategie Evropa 2020.

Konference nabídla vynikající možnost ke konstruk-
tivní diskusi na vysoké úrovni o tom, jak by bylo 
možné posílit strategii Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění tak, aby 

stimulovala hospodářství, zaměstnanost a obecné 
blaho Evropanů.

EHSV v Římě rovněž předložil svou zprávu o pře-
zkumu strategie Evropa 2020, která obsahuje 
specifi cká doporučení a návrhy určené politickým 
činitelům v EU. EHSV navrhl následující klíčová 
doporučení:

 ● má-li být EU odolnější, měl by se přezkum 
strategie Evropa 2020 zaměřit na obnovení 
konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti;

 ● Evropa potřebuje ambiciózní plán hmotných 
a nehmotných investic do infrastruktury i do 
sociální oblasti zaměřený výhradně na oživení 
konkurenceschopnosti EU;

 ● je zásadní, aby fi nancování tohoto investičního 
plánu nebylo zahrnuto do výpočtu zadlužení 
a schodku členských států;

 ● financování tohoto investičního plánu by 
mohlo být zajištěno zapojením Evropské inves-
tiční banky, emisí zvláštních evropských dluho-
pisů a zavedením daně z fi nančních transakcí;

 ● členské státy by měly bezodkladně a účinněji 
bojovat proti korupci, daňovým únikům a šedé 
ekonomice.

Tato zpráva byla zaslána italskému předsednictví 
Rady Evropské unie s ohledem na nadcházející jed-
nání Rady a na summity EU na toto téma. (js) ●

Summit Euromed – klíčová úloha 
hospodářských a sociálních subjektů v oblasti 
hospodářského a sociálního rozvoje

Předseda Monitorovacího výboru pro Euromed EHSV 
Pedro Narro na summitu Euromed 2014 na Kypru

Předseda skupiny Zaměstnanců Georgios Dassis, člen EHSV Juan Mendoza 
Castro, starosta Casal di Principe Renato Natale a regionální koordinátor sdružení 
„Libera“ Umberto di Maggio

Summit Euromed 2014, který se konal ve 
dnech 26. a 27. listopadu v Nikósii, byl ukončen 
společným prohlášením účastníků. Hlavní kapi-
toly jsou zaměřeny na boj proti chudobě a soci-
álnímu vyloučení, zejména nezaměstnanosti 
mladých lidí a žen, jakož i na výhledy týkající se 
hospodářských a sociálních organizací a budoucí 
spolupráce.

Potenciál Středomoří spočívá v jeho 
lidech

Investice do solidního vzdělání pro všechny, pod-
pora mladých podnikatelů, zejména žen, a pra-
covní podmínky, které nabízejí účinnou sociální 
ochranu, jsou hlavními cestami k dosažení nové 
atmosféry důvěry a  spolupráce, jež vytváří 
pracovní příležitosti a důstojnou budoucnost, 
zvláště pro mladé lidi. Účastníci se shodli na tom, 
že rozvoj, růst a konkurenceschopnost regionu 
závisejí na tom, zda bude plně využit jeho lidský 
kapitál na všech úrovních a ve všech odvětvích 
hospodářské činnosti.

Organizovaná občanská společnost 
– pilíř, na němž stojí demokracie

Při zahájení summitu předseda EHSV Henri Malo-
sse zdůraznil životně důležitou úlohu organizací 
občanské společnosti při tvorbě politik: „Občan-
ská společnost musí připravit půdu pro vlády tím, 

že nabídne možná řešení pro výzvy, kterým naše 
společnost čelí.“ Je proto velmi důležité, aby 
vlády regionu dodržovaly základní demokratické 
zásady, a především zabezpečovaly a podporo-
valy hospodářské a společenské organizace.

Společné výzvy na obou březích 
Středozemního moře

Nových pracovních příležitostí je třeba využít, 
například ve venkovských oblastech, a  to jak 
v tradičních, tak v nově vznikajících odvětvích, 
jako jsou cestovní ruch, obnovitelné energie 
a životní prostředí. Evropská komise a členské 
státy musí usnadnit využití tohoto potenciálu 
–  Středomoří musí v  evropské politice získat 
náležité místo. (sma) ●

Boj s nelegální ekonomikou: mimořádná 
schůze skupiny Zaměstnanci (skupiny II) 
(4. 12. 2014)

Skupina EHSV Zaměstnanci se na své mimo-
řádné schůzi v prosinci zabývala hodnocením 
prudkého nárůstu trestné činnosti v době hos-
podářské krize s cílem přezkoumat opatření 
a činnosti, jež jsou na evropské úrovni zapo-
třebí v boji s nelegální ekonomikou a organi-
zovanou trestnou činností.

Osobní výpovědi těch, kteří se v tomto boji kaž-
dodenně angažují, daly vzniknout řadě dopo-
ručení pro praktická opatření nejen v oblasti 
politiky a v práci místních sdružení, ale také 

v  oblasti hudby a  zábavy. 
Zastřešující a sociální přístup 
ke komunitám, jež jsou trest-
nou činností dušeny, je více 
než nutný, stal se dokonce 
nezbytně potřebnou odpo-
vědí na naléhavou situaci.

Schůzi předsedal pan Geor-
gios Dassis, předseda sku-
piny, a  promluvili na ní 
následující řečníci: Renato 
Natale, starosta Casal di 
Principe, který byl v provincii 
Caserta členem výboru „Don 
Diana“ bojujícího s  mafií, 
Daniele Sanzone, spisovatel 
a hudebník, jenž získal pres-
tižní ceny za práci o „kultuře 

mafie“ a  který je rovněž spolupracovníkem 
spisovatele Roberta Saviana, Claudio Metallo, 
fi lmový režisér a producent fi lmů a dokumen-
tárních fi lmů o nelegální ekonomice, Umberto 
di Maggio, regionalní koordinátor sdružení 
„Libera“, jež usiluje o posilování kultury legál-
nosti vůči mafi i a koordinátor projektu „Libera 
Terra“ zabývajícího se půdou, jež byla zabavena 
mafi i, a Juan Mendoza Castro, ředitel Odbo-
rového institutu pro rozvojovou spolupráci 
(ISCOD-UGT) a člen EHSV. ●

eu

Lotyšsko přebírá půlroční předsednictví Evrop-
ské unie od Itálie v lednu roku 2015. Heslem „Kon-
kurenceschopná, digitální a angažovaná Evropa“ 
stanovilo tři hlavní zásady svého předsednictví: 
zapojení všech zúčastněných stran –  odráže-
jící zásadu EU podporovat začleňování –, růst 
– zejména prostřednictvím znalostí – a udržitel-
nost, jež jsou rovněž cíli EU.

V zájmu zajištění kontinuity, synergie a komple-
mentarity je agenda lotyšského předsednictví 
součástí osmnáctiměsíčního programu tří před-
sednictví. Lotyšsko vypracovalo svůj pracovní 
program ve spolupráci s předsednictvím italským 
(druhé pololetí roku 2014) a lucemburským (od 
července 2015).

Své úsilí zaměří na tři prioritní oblasti činnosti: 
konkurenceschopnost a růst, využívání digitálního 
potenciálu Evropy k podpoře rozvoje a posílení 
úlohy EU coby globálního hráče.

Pokud jde o třetí prioritu, mělo by mít Lotyšsko 
–  které bylo kdysi součástí Sovětského svazu 
–  dobré předpoklady pro to, aby napomohlo 
uklidnění vzrůstajícího napětí a podpořilo lepší 
porozumění mezi Ruskem a EU.

Předsednictví je pro tento 
malý pobaltský stát čítající 
2  miliony obyvatel také 
vynikající příležitostí, jak se 
zviditelnit. „Jako předse-
dající země se zvýrazní na 
politické mapě pro občany 
EU a vlády zemí mimo EU,“ 
shrnuje své hodnocení 
transevropský think tank 
TEPSA.

Pokud jde o  praktickou 
stránku, lotyšské předsed-
nictví má v  plánu uspo-
řádat asi 200 akcí včetně summitu Východního 
partnerství, 5. ročníku setkání ministrů školství 
z  příslušných regionů v  rámci procesu ASEM 
(setkání Asie-Evropa) a konferenci o evropské 
normalizaci. Dalších cca 1 500 setkání se během 
těchto šesti měsíců uskuteční také v  Bruselu 
a Lucemburku.

Více informací naleznete zde: http://www.es2015.
lv/en/in-english ●

//www

Předsednické záměry Lotyšska
Mottem nadcházejícího lotyšského předsednictví je: odrážet priority 
EU a zajistit začleňování, růst a udržitelnost

„Je velmi důležité, aby členské státy EU upřednost-
ňovaly zachování a zvyšování důvěry a otevřenou, 
dynamickou spolupráci mezi sebou, neboť „nespo-
kojená evropská rodina“ by ochromila schopnost 
členského státu sehrát svou úlohu, a  to jak na 
domácí půdě, tak v celosvětovém měřítku,“ uvádí 
pan Hamro-Drotz, který rovněž věří, že EU by měla 
pokračovat ve vícerychlostní integraci prostřednic-
tvím „posílené spolupráce“.

Podle pana Nilssona musí EU řešit euroskeptickou 
náladu prostřednictvím veřejné diskuse a  jasně 
informovat o tom, jaké výhody členství přináší.

Aby mohla Evropa skutečně plnit očekávání svých 
občanů, pan Roepke požaduje větší zapojení sociál-
ních partnerů. „Doufejme, že nová Evropská komise 
je odhodlána pokračovat tímto směrem,“ uzavírá.
 ●

Stálá zástupkyně Lotyšska 
při EU Ilze Juhansone

Logo lotyšského 
předsednictví Rady 
Evropské unie; zdroj: 
http://www.es2015.lv

p o k r a č o v á n í  z e  s t r a n y  1   –
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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE
Občanská společnost v Rusku 
(zpravodajka: Mall Hellam)
Situace v oblasti lidských práv a občanské společ-
nosti se v Ruské federaci zhoršuje, a proto nikdy 
nebylo důležitější zajistit, aby ruská občanská spo-
lečnost a občanská společnost EU mohly svobodně 
spolupracovat. EHSV podporuje dialog, zejména 
v oblasti lidských práv, s nezávislými organizacemi 
občanské společnosti v Rusku.

Stanovisko bylo přijato 118 hlasy pro, 6 hlasů bylo 
proti a 5 členů se zdrželo hlasování.

Evropský fi lm v digitální éře 
(zpravodajka: Anna Maria Darmanin)
EHSV vítá sdělení Komise s názvem Evropský fi lm 
v digitální éře – Překlenutí pólů kulturní rozmanitosti 
a konkurenceschopnosti. Výbor však zdůrazňuje, že 
je nutné nalézt rovnováhu mezi hodnotou audiovi-
zuálního odvětví v obchodním smyslu a jeho význa-
mem pro Evropu z hlediska kulturního dědictví. 
Jednou z oblastí, jíž je nutno se zabývat, je fi nanco-
vání. Je třeba usilovat o konkurenceschopnost, avšak 
ne na úkor kulturního rozměru fi lmu v Evropě. EHSV 
rovněž zdůrazňuje, že rychle se měnící prostředí 
vytvořené v digitálním světě představuje množství 
příležitostí pro fi lmový průmysl, ale je také velkou 
výzvou pro toto odvětví.

Stanovisko bylo přijato 190 hlasy pro, 9 hlasů bylo 
proti a 1 člen se zdržel hlasování.

Oběhové hospodářství v EU: program 
nulového odpadu pro Evropu 
(zpravodajka: An Le Nouail Marlière)
Výbor vítá návrhy Komise, jejichž účelem je urychlit 
transformaci ekonomiky, aby měla více cyklický cha-
rakter. Komise by měla nadále předkládat legislativní 
návrhy týkající se ukončení skládkování recyklova-
telného odpadu a zvýšení cíle v oblasti recyklace. 
Navrhovaná opatření však nejsou dostatečně 
inkluzivní, příliš se soustředí na odpadové politiky, 
ale opomíjejí obrovský potenciál opatření na snížení 
spotřeby přírodních zdrojů během celého životního 
cyklu výrobků.

Stanovisko bylo přijato 129 hlasy pro, 2 hlasy byly 
proti a 5 členů se zdrželo hlasování.

Oběhové hospodářství: tvorba 
pracovních míst a zelený akční plán 
pro malé a střední podniky
(zpravodaj: Antonello Pezzini)
Perspektiva evropského oběhového hospodářství 
by měla být hlavním impulsem systémové kon-
kurenceschopnosti EU, hnací silou růstu a tvorby 
nových zelených pracovních sil a dovedností, bude-li 
vycházet ze společné evropské strategické vize, do 
níž bude aktivně zapojen trh práce, vlády, zaměst-
navatelé, zaměstnanci, spotřebitelé a zákonodárné 
a regulační orgány na všech úrovních.

Stanovisko bylo přijato 135 hlasy pro, 1 hlas byl proti 
a 1 člen se zdržel hlasování.

Dokončení HMU – úloha daňové 
politiky (zpravodaj: Carlos Trias Pintó, 
spoluzpravodaj: Petru Sorin Dandea)
V tomto stanovisku z vlastní iniciativy Výbor vyzývá 
k lepší koordinaci daňových systémů, aby se zajistilo 
správné fungování HMU. Lepší koordinace daňových 
politik v HMU může přispět k růstu a vytváření pra-
covních míst. Kromě toho mechanismy spolupráce 
a výměny informací musí být posíleny s cílem bojo-
vat proti daňovým podvodům a daňovým únikům.

Stanovisko bylo přijato 164 hlasy pro, 53 hlasů bylo 
proti a 11 členů se zdrželo hlasování.

Program pro účelnost a účinnost 
právních předpisů (REFIT)
(zpravodaj: Denis Meynent)
EHSV hlasoval o stanovisku, které požaduje, aby byl 
program REFIT ambiciózní, jednoduchý a transpa-
rentní. Vzhledem k nejnovějšímu hodnocení dopadů 
Výbor zdůrazňuje potřebu integrované a vyvážené 
analýzy hospodářských, sociálních a environmentál-
ních aspektů tohoto programu.

Stanovisko bylo přijato 136 hlasy pro, 2 hlasy byly 
proti a 4 členové se zdrželi hlasování. ●

CO NÁS ČEKÁ V EHSV

The F Word: Images 
of Forgiveness

Úkolem nové Komise je vytvořit pracovní 
místa, říká EHSV
Junckerova Komise se musí ve svém pracovním programu na rok 2015 zaměřit na vytvoření nových 
pracovních míst, aby tak vyřešila problém nezaměstnanosti a úniku pracovních míst

EHSV Evropské komisi vedené předsedou 
Jean-Claudem Junckerem sdělil: „Evropané oče-
kávají nový podnět pro Evropu a takové právní 
předpisy, které rozptýlí jejich obavy, co se týče 
nezaměstnanosti, deindustrializace, stagnují-
cího růstu a boje proti změně klimatu.“

EHSV ve svém příspěvku k  pracovnímu pro-
gramu Komise na rok 2015 označil nezaměst-
nanost za největší a  nejnaléhavější prioritu. 
V tomto ohledu přivítal návrh pana Junckera 
na mobilizaci veřejných a soukromých investic 
ve výši 315 miliard eur, jež mají podpořit tvorbu 
pracovních míst a růst. EHSV uvedl: „Tento inves-
tiční plán by se měl v prvé řadě soustředit na 
vzdělávání a získávání dovedností, na inovace, 
podnikání, transformaci energetiky a zelenou 
ekonomiku.“

Předseda EHSV Henri Malosse prohlásil: „Je 
naléhavě nutné mobilizovat veškeré dostupné 
nástroje, které zaručí návrat ke konkurence-
schopnosti a udržitelnému růstu. Hospodářská 
a sociální unie by již neměla být jen prázdným 
slovem a měl by být posílen vnitřní trh, aby si 
Evropa mohla udržet své vedoucí postavení 
v oblasti průmyslu. Ve světě zuří lítý konkurenční 
boj, musíme však skoncovat také s negativními 
formami hospodářské soutěže, k nimž dochází 
v Evropské unii.“

EHSV vyzval Komisi rovněž k tomu, aby hledala 
způsoby, jak snížit administrativní zátěž, a aby 
aktivně zapojila občanskou společnost do roz-
hodovacího procesu EU. V příspěvku bylo zdů-
razněno: „Bez konsensu a účasti nelze provádět 
žádné reformy.“

EHSV v  něm předložil konkrétní návrhy 
k 10 oblastem, na něž je v pracovním programu 
Komise kladen důraz. Tak například doporučil 
nalézt mechanismy, které zajistí, aby kapitálové 
trhy lépe sloužily reálné ekonomice, a vytvořit 
integrovaný a propojený jednotný digitální trh.

Další informace naleznete zde:

Pracovní program Komise na rok 2015: http://
ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise 
na rok 2015: http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Družstevní banky: model fi nancování reálné ekonomiky

Evropský hospodářský a sociální výbor 
(EHSV), Mezinárodní konfederace lidových 
bank (CIBP), Evropská asociace družstev-
ních bank (EACB), bankovní skupina UNICO 
a  Evropské sdružení řemesel a malých 
a středních podniků (UEAPME) uspořádaly 
konferenci věnovanou družstevním bankám, 
která proběhla 1. prosince 2014 v budově 
Výboru. Pan Martin Siecker, předseda spe-
cializované sekce Jednotný trh, výroba 
a spotřeba v EHSV, se s EHSV info podělil 
o své postřehy.

EHSV info: Jaké byly hlavní závěry 
konference o družstevních bankách, 
na jejíž organizaci se EHSV podílel?

Martin Siecker: Z této konference vzešly dva hlavní 
závěry: zaprvé byla na úrovni EU v poslední době 
zavedena řada nástrojů, jež přinášejí své ovoce, 
a zadruhé je mimořádně důležité, aby jednotlivé 
subjekty mezi sebou spolupracovaly, neboť – jak 
na konferenci několikrát zaznělo – společnými 
silami můžeme dosáhnout lepších výsledků.

Proč jsou družstevní banky důležité 
pro fi nancování malých a středních 
podniků?

S myšlenkou založit lidové a družstevní banky 
původně přišly malé a střední podniky, proto se 
tyto banky zaměřují na poskytování úvěrů reálné 
ekonomice, zejména malým a středním podnikům 
a jednotlivcům, kteří jsou jádrem jejich obchod-
ního modelu. Družstevní banky fi nancují třetinu 
malých a středních podniků v Evropě. Dohromady 
tvoří hospodářskou strukturu Evropy a mohou 
sehrát klíčovou úlohu při opětovném oživování 
místního růstu a zaměstnanosti.

Měly by pro družstevní banky platit 
tytéž předpisy jako pro zbývající část 
bankovního sektoru?

Družstevní banky se nedožadují žádného zvlášt-
ního zacházení. Je ovšem nutné zajistit, aby nové 
regulační prostředí neodrazovalo od fi nancování 
malých a středních podniků.

Proč je důležité, aby EHSV podporoval 
neustálý dialog mezi bankéři, 
zástupci malých a středních podniků 
a regulačními orgány a aby sbližoval 
jejich postoje?

EHSV vždy se zájmem sledoval vývoj v bankovním 
sektoru, především v souvislosti s fi nanční krizí. 
Současně mají malé a střední podniky jakožto páteř 
ekonomiky EU zásadní význam pro hospodářskou 
obnovu v Evropě. Tyto podniky však potřebují 
finanční prostředky, aby mohly růst. Vzhledem 
k tomu, že v mnoha zemích EU se banky zdráhají 
udělovat nezbytné úvěry, je nutné nalézt jiné 
formy inovačního fi nancování. Družstevní banky 
jsou jednou z nich. (sg) ●

EHSV a jednání o klimatu

Ve dnech 8. až 12. prosince se členové EHSV 
paní Sirkeinen, paní Caño Aguilar a pan Ribbe 
zúčastnili 20.  konference smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 
20) v Limě (Peru). V první den cesty se členové 
EHSV a VR setkali s komisařem pro opatření 
v oblasti klimatu a energetiky, kterým je pan 
Miguel Arias Cañete.

EHSV se domnívá, že jednání o klimatu by měla 
vést k  spravedlivé a závazné dohodě, která 
by platila pro všechny země. Konečné znění 
výzvy z Limy pro oblast klimatu sice zčásti není 
dostatečně ambiciózní (například se neusku-
teční žádný systematický přezkum právních 
závazků ke snižování emisí), uznává však, že 

všechny země mají hrát roli při snižování emisí 
– v závislosti na jejich vnitrostátních okolnos-
tech – a pokročit při zajišťování zdroji Zelený 
fond pro změnu klimatu.

Kromě několika bilaterálních schůzek EHSV 
uspořádal dvě doprovodné akce. První, ve 
spolupráci s VR, poukázala na příležitosti, jež 
se otevírají prostřednictvím občanské energie 
z obnovitelných zdrojů pro místní rozvoj. Jak 
již EHSV žádal, dosažení cílů v oblasti změny 
klimatu vyžaduje příznivé právní rámce, aby se 
občanská společnost mohla stát aktivním akté-
rem v oblasti výroby energie z obnovitelných 
zdrojů. Druhá akce ve spolupráci s  italským 
předsednictvím a MOP zdůraznila způsoby, 
jak posílit pracovní rozměr budoucí dohody 
o klimatu.

Paralelně k ofi ciálním jednáním o změně kli-
matu proběhla v rámci COP 20 velká konfe-
rence občanské společnosti a zúčastněných 
stran se stovkou akcí týkajících se mnoha 
praktických aspektů změny klimatu. Zapojení 
těchto aktérů je klíčové, neboť vlády samotné 
nebudou schopny změnu klimatu řešit: bude 
zapotřebí kolektivní a koordinované činnosti 
orgánů, občanské společnosti, podniků, komu-
nit, nevládních organizací a  jednotlivců na 
celém světě. (fda) ●

V ý s t a v a  T h e 
F  Word: Images of 
Forgiveness je pod-
nětnou sbírkou pou-
t a v ý c h  f o t o g r a f i í 
a  osobních příběhů, 
která zkoumá odpuš-
tění v  kontextu kru-
tosti. Výstava vypráví 
o příbězích lidí, jejichž 
životy byly výrazně 
ovlivněny násilím, tra-

gédií a bezprávím a kteří se pokoušejí odpustit, 
smířit se a jít dál. Iniciátorem této výstavy je 
britský novinář Marina Cantacuzino a fotograf 
Brian Moody, kteří získali mnoho svědectví ze 
Spojeného království, Jižní Afriky, USA, Sever-
ního Irska, Izraele a Palestiny.

Výstava byla poprvé zahájena v  roce 
2004  v  Londýně a  konala se již na více než 
300  místech po celém světě. Bude ote-
vřena pro veřejnost od 21. ledna do 4. února 
2015 v budově EHSV. (ab/ms) ●

Zahájení konference o změně klimatu v Limě (COP 20); 
zdroj: Evropská komise
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Předseda specializované sekce Jednotný trh, 
výroba a spotřeba v EHSV Martin Siecker
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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.

Náklad: 8230 výtisků

Příští číslo vyjde v únoru 2015
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Evropská občanská iniciativa na vzestupu
EHSV plní důležitý úkol prostředníka mezi občanskou společností a institucemi EU tím, že podporuje 

evropské občanské iniciativy. Nástroj občanské iniciativy umožňuje jednomu milionu občanů EU, kteří jsou 
státními příslušníky nejméně jedné čtvrtiny členských států, aby přímo vyzvali Evropskou komisi k před-
ložení právního aktu v oblasti, v níž členské státy svěřili pravomoci úrovni EU. Jedná se tedy o významný 
nástroj, pomocí něhož může občanská společnost ovlivňovat tvorbu evropských politik.

EHSV má nyní dobré předpoklady pro to, aby poukázal na potřebné úpravy a změny při koncipování budoucí 
politiky. Jeho skupina ad hoc momentálně proces evropské občanské iniciativy přezkoumává tak, aby byl 
dostupnější skupinám občanů. Tato skupina zamýšlí navrhnout zavedení asistenční služby pro evropskou 

občanskou iniciativu, jež by poskytovala rady a pomoc sítím evropských občanských iniciativ a podporo-
vala spolupráci mezi institucemi EU s cílem vytvořit skutečnou interinstitucionální síť na podporu těchto 
iniciativ. V této souvislosti do EHSV dne 10. prosince zavítala evropská veřejná ochránkyně práv, aby zde 
představila závěry svého vlastního průzkumu ohledně evropských občanských iniciativ.

Jak uvedla paní Madi Sharma, členka skupiny ad hoc EHSV: „EU dnes čelí situaci, kdy se občané necítí být 
součástí toho, co se děje v Bruselu. Evropská občanská iniciativa je významným právním nástrojem, díky 
němuž se mohou občané EU vyjádřit a navrhnout právní předpisy v oblastech, které podle nich posílí EU 
a podpoří změny, jež si sami přejí. (ppm) ●

Inovační potenciál evropských měst

VE STRUČNOSTI

Dne 10. listopadu 2014 EHSV uspořádal 
konferenci s názvem „Inteligentní města 
– směrem k evropskému hospodářskému 
oživení prostřednictvím občanských ino-
vací“. S více než 100 účastníky byla akce 
setkáním tvůrců politik, vedoucích před-
stavitelů měst a zástupců občanské spo-
lečnosti u diskuse o úloze inteligentních 
měst při reindustrializaci ekonomik EU.

Ve svém zahajovacím projevu předseda 
EHSV Henri Malosse vyzdvihl inovační 
potenciál evropských měst a  zdůraz-
nil, že inteligentní město je město, kde 
všechny strany hrají svou úlohu. Program 
zaměřený na inteligentní město může 
být úspěšný, pouze pokud všechny sub-
jekty občanské společnosti mají možnost 

rozvíjet a realizovat inovativní řešení a uči-
nit inteligentní města realitou. Tento vzkaz 
se odrazil ve všech třech panelových dis-
kusích, jejichž cílem bylo určit hlavní prvky 
inteligentního města a úlohu nových tech-
nologií pro přizpůsobení našich měst, aby 
se z nich stala inteligentní a udržitelná 
prostředí.

Akci uzavřela Daniela Rondinelli, jež pro-
hlásila: „Potřebujeme přijmout takové 
řešení inteligentního města zaměřeného 
na občana, které odpovídá skutečným 
lidským potřebám a může řešit společen-
ské výzvy prostřednictvím forem účasti 
a spolupráce, jež jsou založeny na tech-
nologiích.“ Jedním z hlavních závěrů bylo, 
že projekty inteligentních měst potřebují 
nabýt průmyslové síly prostřednictvím 
inovativních modelů spolupráce mezi 
podniky, městskými správami a občany. 
Toho lze dosáhnout zlepšením digitálních 
schopností a dovedností zúčastněných 
stran, pomocí začínajícím podnikům k roz-
květu a zvýšením investic do infrastruktury 
prostřednictvím partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. (ap) ●

Nadměrné zadlužení domácností

Dne 12.  prosince 2014  pořádal EHSV konferenci 
o nadměrném zadlužení domácností. Na organizaci kon-
ference se podílely Evropská síť pro řešení spotřebitel-
ských dluhů a Evropská síť pro fi nanční začlenění a sešli 
se na ní tvůrci politik, organizace spotřebitelů a zástupci 
fi nančního sektoru a akademického světa, kteří jednali 
o opatřeních k omezení a řešení nadměrného zadlužení.

Problémem nadměrného zadlužení domácností se EHSV 
zabývá již několik let. Jak uvedl předseda specializované 
sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba Martin SIECKER 
ve svém uvítacím projevu, EHSV již v roce 2000 vyzval 
Evropskou komisi a členské státy, aby proti nadměrnému 
zadlužení v EU zakročily. O 14 let později je zřejmé, že se 

toho mnoho nezměnilo a že se situace vlastně ještě zhoršila.

Ze čtyř různých panelových diskusí v průběhu konference vyplynulo, že jsou k dispo-
zici různá řešení, ale ještě zbývá mnohé učinit. EHSV ve svém stanovisku k ochraně 
spotřebitele a nadměrnému zadlužení, které přijal minulý rok, znovu upozornil, že 
je třeba začít na úrovni EU jednat, a opakovaně vyjádřil svou podporu koncepci 
odpovědného poskytování úvěrů, jež vyžaduje, aby poskytovatelé i ručitelé úvěru 
jednali poctivě a eticky. (dz) ●

Podrobnější informace naleznete zde: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-household-over-indebtedness

EU a média – Kam směřujeme?

Seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 v Miláně

Dne 12. prosince 2014 EHSV uspo-
řádal v Chanii (Kréta) veřejné slyšení 
s názvem „Inteligentní ostrovy – model 
vedoucí k růstu, zaměstnanosti a udrži-
telnému rozvoji“. Slyšení se konalo ve 
spolupráci s  INSULEUR a s obchodní 
komorou v Chanii a souviselo rovněž se 
stanoviskem EHSV z vlastní iniciativy ke 
stejnému tématu, jehož zpravodajkou 
je paní Darmanin.

Ve svém uvítacím projevu předseda 
EHSV Henri Malosse zdůraznil, že ost-
rovy v Evropské unii jsou vnitrostátními 
právními předpisy a právními předpisy 
EU opomíjeny, ačkoli čelí zvláštním 
překážkám v oblasti propojitelnosti sítí, 
dopravy a připojení k internetu. Zdů-
raznil důležitost dialogu mezi lidmi, 
kteří žijí na ostrovech, a  orgány EU, 
neboť právní předpisy Unie musí být 
odpovídajícím způsobem upraveny.

Nejvíce diskutované návrhy, jak mohou 
ostrovy posílit svůj vlastní potenciál 
rozvoje, předložil profesor Godfrey 

Baldacchino. Profesor Baldacchino je 
specialistou na ostrovní studie, který 
pracuje na Maltské univerzitě, a je také 
předsedou ISISA (Mezinárodní asoci-
ace studií pro malé ostrovy). Doporu-
čil přístup zaměřený na menšinový trh 
odvětví rozvinutého cestovního ruchu, 
což by malým ostrovům umožnilo 
poskytovat různé oblasti specializace 
v rámci cestovního ruchu. Jako příklad 

mohou sloužit zdravotní turistika na 
Barbadosu, turistika spojená s potápě-
ním na Maltě a se svatebními cestami 
na Maledivách. Profesor Baldacchino 
na závěr prohlásil, že pro rozvoj eko-
nomik malých ostrovů je nutné, aby 
došlo k decentralizaci hospodářských 
politik. (lvg) ●

Inteligentní ostrovy – model vedoucí k růstu, zaměstnanosti a udržitelnému rozvoji

Členka EHSV a zpravodajka 
průzkumného stanoviska 
Ochrana spotřebitele a vhodné 
řešení nadměrného zadlužení 
pro prevenci sociálního 
vyloučení Reine-Claude Mader

Tématem semináře občanské společ-
nosti o sdělovacích prostředcích, který 
EHSV v roce 2014 uspořádal ve spolu-
práci s  Evropskou vysílací unií (EBU), 
byla EU a média. V centru diskusí byla 
informovaná občanská společnost v EU 
a sousedních zemí. Seminář se konal 
v Palazzo Reale, který laskavě poskytlo 
město Milán. Zúčastnilo se ho několik 
členů EHSV a předsedal mu místopřed-
seda EHSV Hans-Joachim Wilms.

Téměř 150 účastníků se zúčastnilo čtyř 
panelových diskuzí, v nichž se jednalo 
o  současných výzvách, nezávislosti 
médií, příležitostech, jež nabízejí soci-
ální média, a rovněž o přezkumu volební 
kampaně do Evropského parlamentu 
v roce 2014

Některé výsledky jsou velmi zajímavé:
 ● Ačkoli se denně vysílají miliony 

zpráv o EU a dalších tématech, lidé 
stále ještě nemají důkladnou 
znalost evropských záležitostí. 

Pozitivní dopad EU je často opo-
míjen ve zprávách o vnitrostátních 
otázkách. Sdělovací prostředky 
mají klíčovou úlohu pro informaci 
a interakci. Veřejnoprávní vysílací 
subjekty jsou stále ještě zapotřebí 
pro příběhy každodenního života.

 ● Zdroj f inančních prostředků 
má přímý vliv na obsah. Semi-
nář poskytl praktické příklady 
potenciálního využívání médií 
pro manipulaci, dezinformaci 

jsou významným doplňkem, nejdů-
ležitější činností však zůstává přímý 
kontakt s veřejností.

 ● S  ohledem na  volby do  EP byla 
novinkou televizní diskuse, a decen-
tralizovaný přístup fungoval.

Další podrobnosti naleznete na naší 
internetové stránce http://www.eesc.
europa.eu/ v kapitole Events & Activi-
ties, a od 15. ledna 2015 v naší příslušné 
brožuře. (sma) ●

a propagandu. Nezávislost sdělova-
cích prostředků a novinářů 
je pro informované občany 
nepostradatelná.

 ● Občané jsou konfronto-
váni s mnoha informačními 
zdroji. Instituce EU nesmí 
přenechat obsah sociálních 
médií trhům samotným, ale 
musí poskytovat příspěvky 
tím, že se budou tázat, co 
mohou poskytnout těm, 
kdo je sledují. Sociální média 
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