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Jsem samozřejmě velmi rád, že
naše shromáždění v únoru téměř jednomyslně přijalo usnesení, které má
podpořit evropskou integraci, volný
pohyb osob, zboží a služeb a Schengenskou dohodu. Naše tři skupiny
těmi správnými slovy vyjádřily to,
co si myslí organizovaná občanská
společnost. Podniky, zaměstnanci
a občanská sdružení promluvili jedním hlasem, což přesně odpovídá
poslání, které bylo našemu Výboru
svěřeno ve Smlouvě, účelu jeho existence a jeho největší – veskrze evropské –
přidané hodnotě.
Předsevzali jsme si, že důkladně prozkoumáme okolnosti, které vedly k nebezpečné krizi ohrožující naše práva, naši ekonomiku a samotný evropský projekt.
Tento úkol splníme, když budeme tento měsíc diskutovat s významnými hosty
o současném přílivu uprchlíků a o tom, jak na něj důstojně, účinně a solidárně,
tj. skutečně evropským způsobem, reagovat.
Doufám, že budeme mít příležitost jednotně odsoudit iracionální postoje, propagandu, špatné řízení a obvyklé směšování uprchlíků, migrantů, a dokonce
i teroristů. Doufám, že budeme moci společnými silami přijít na to, co je třeba
učinit, abychom postupovali správně, realisticky a racionálně.
V poslední době se hodně mluví i o situaci Spojeného království ve vztahu k Unii.
Já osobně jsem toho názoru, že Spojené království má v naší Unii své místo a že
by byla škoda, kdyby z ní vystoupilo. Mělo by se do ní naopak více začlenit,
a to v zájmu všech, a především v zájmu vlastním. Musí to být ovšem správně
pochopený zájem, který bude vycházet z pokojné a racionální geopolitické
a hospodářské vize.
Pokud by se však frustrace, kterou svými neomalenými průpovídkami ochotně
přiživují populisté – a také politikové, kteří se neustále předhánějí ve slibech
–, ukázala být taková, že by se obyvatelé Spojeného království rozhodli z Unie
odejít, pak bude samozřejmě nutné toto přání plně respektovat. Zároveň ale
nepřichází v úvahu, aby nějaká země zůstala členem Unie výměnou za určitou
sabotáž evropské integrace, která by například spočívala v nepokrytém porušování základů evropských právních předpisů diskriminováním pracovníků z jiných
členských států v oblasti sociálních dávek.

Georges Dassis
předseda EHSV

POZNAMENEJTE SI V TOMTO VYDÁNÍ
16. března – 22. dubna 2016 /
EHSV, Brusel:
výstava na téma „Udržitelnost“

20. dubna 2016 /
EHSV, Brusel:
Den evropské občanské iniciativy

27. a 28. dubna 2016 /
EHSV, Brusel:
plenární zasedání EHSV
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Evropa musí skoncovat
s chudobou, nejvíce
ohroženy jsou děti
Georges Dassis na oficiální
návštěvě Řecka, Nizozemska
a Španělska
Noví delegáti pro
průmyslovou změnu
se zapojují do EHSV

European Economic and Social Committee

Free to move

a volně se pohybovat projevem „stále užšího svazku“
mezi národy, pak cokoliv, co
této volnosti brání, naznačuje
jejich nejednotnost.“

Jacek Krawczyk, předseda
skupiny Zaměstnavatelé
v EHSV, řekl: „Schengen znamená mnohem více než jen
bezproblémové cestování
pro miliony evropských občanů, mnohem více než jen nesmírné usnadnění obchodu pro tisíce evropských
podniků. Schengen je jedním z nejvýznamnějších a nejambicióznějších
výsledků velkého unijního projektu.
Je to symbol, výdobytek, který nesmí
být zmařen. Evropští zaměstnavatelé
Schengen podporují a žádají politické
představitele, aby nečinili krok zpátky.
Evropa, jakou ji známe, nemůže bez
Schengenu přetrvat!“

Support Schengen

Na svém únorovém plenárním zasedání přijal EHSV usnesení na podporu
Schengenské dohody, jehož název
zní „Zachovejme volný pohyb, podpořme Schengen“. Zástupci evropské
občanské společnosti v něm vyjádřili znepokojení nad tlakem, který
je na Schengenskou dohodu vyvíjen, a nad tím, že tato dohoda slouží
jako obětní beránek, který nese vinu
za všechny nedostatky ve správě
evropských hranic. V usnesení zazněl
důrazný apel evropské občanské společnosti na evropské vlády, aby nepodlehly populistickému nátlaku a strachu,
nýbrž aby bránily práva, za něž Evropané v posledních 30 letech bojovali.
Předseda EHSV Georges Dassis zahájil
kampaň, jež má usnesení EHSV podpořit, těmito slovy: „Jestliže se odstraněním
překážek solidarita posílí, pak ji jejich
opětovné vztyčení musí oslabit. Jestliže
je možnost volně překračovat hranice

Gabriele Bischoﬀ, předsedkyně skupiny Zaměstnanci v EHSV, prohlásila:
„Právo občanů EU hledat si zaměstnání,
pracovat a usadit se v jiném členském
státě je zakotveno v Listině základních
práv EU. Pro občany je Schengen něčím
hmatatelným. Je klíčem, který jim otevírá dveře, aby mohli těchto práv využívat a aby pociťovali výhody Evropy
v každodenním životě. Narušení Schengenu nebo jeho zánik povede k ještě

většímu oslabení důvěry a podpory
u mnoha pracovníků a v konečném
důsledku i k oslabení Evropy.“
Luca Jahier, předseda skupiny Různé
zájmy v EHSV, uvedl: „Symbolická,
politická a ekonomická cena obnovení vnitřních hranic v Evropě je příliš
vysoká – mohlo by to vést k rychlému
rozpadu Evropské unie. Potřebujeme
více Evropy: při ochraně vnějších hranic, při zajišťování vnitřní bezpečnosti
a při řešení uprchlické krize. Co rozhodně nepotřebujeme, je zrušení práva
na volný pohyb. Opětovné zavedení
kontrol na hranicích by představovalo
krach evropské solidarity, soudržnosti,
vyjednávání, kompromisů a porozumění. Neberte mi tedy prosím můj
Schengen!“
Pracovníci, podniky a obecně celá
občanská společnost za to vskutku
zaplatí draze – 7 milionů občanů EU,
kteří žijí v jiném členském státě, přijde
o některé z nejpraktičtějších aspektů
volného pohybu, kamiony budou
muset v nejfrekventovanějších časech
čekat na hranicích celé hodiny, sjednocené pohraniční obce se zase rozdělí
a podle prognóz klesne v průběhu 10
let HDP o 110 miliard eur. Solidaritě, již
Schengen ztělesňuje, to zasadí tvrdou
ránu, která vrátí evropskou integraci
o dva kroky zpět. (cad)
●

EHSV podporuje efektivní unii kapitálových trhů,
ale ptá se, jak prospěje malým a středním podnikům
Investice a volný pohyb kapitálu mají
zásadní význam pro růst Evropy. Kapitálové trhy Evropské unie jsou nicméně
stále ještě nedostatečně rozvinuté
a roztříštěné. Z toho důvodu Evropská
komise v roce 2015 přijala akční plán
pro vytváření unie kapitálových trhů,
jehož cílem je vytvořit v Evropě skutečný
jednotný trh kapitálu. EHSV žádá, aby
Evropa efektivněji mobilizovala kapitál
a směrovala jej do společností, infrastruktur a udržitelných projektů, které
budou vytvářet růst a pracovní místa.
Na svém plenárním zasedání přijal
EHSV stanovisko k tomuto akčnímu
plánu Evropské komise, které se ztotožňuje s jeho cíli a podporuje rozšíření a diverzifikaci zdrojů financování,
a to na jednotném kapitálovém trhu
založeném na maximální harmonizaci

pravidel. Je nanejvýš důležité, aby členské státy zavedly, uplatňovaly a kontrolovaly navržená opatření akčního plánu
stejným způsobem.
Stanovisko EHSV dále navrhuje specifické nastavení pro malé a střední
podniky, neboť Výbor má vážné
pochybnosti o tom, jak je pro ně
unie kapitálových trhů relevantní
a efektivní.
„Financování malých a středních podniků, této hnací síly evropského hospodářství, by mělo být jádrem budoucí
unie kapitálových trhů. V současnosti
existuje informační deficit, který je
třeba řešit, a rámec pro úvěry, který by
měl být přístupnější pro malé a střední
podniky,“ říká Daniel Mareels, zpravodaj EHSV k tomuto tématu.
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V každém případě mohu konstatovat, že představitelé britských organizací
občanské společnosti, kteří zasedají v našem Výboru, se s námi rozhodně
nechystají rozloučit – od řady z nich jsem slyšel správné připomínky, které byly
zcela v evropském duchu. Chtěl bych jim touto cestou vyjádřit svůj obdiv, své
sympatie a poděkování.

EHSV na únorovém plenárním zasedání přijal
usnesení a zahájil kampaň na podporu Schengenu
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ÚVODNÍK

Prostřednictvím tohoto stanoviska EHSV
znovu potvrzuje svou podporu bankovního financování jako klíčové složky
financování ekonomiky a podporuje
další průzkum nových trhů, včetně trhu
nesplácených úvěrů (úvěry v selhání
nebo v jejich blízkosti). (cad)
●

Evropa musí skoncovat s chudobou, Intenzivnější výzkum a inovace
v oblasti energetiky a potřeba
nejvíce ohroženy jsou děti
© shutterstock/blackboard1965

EHSV na únorovém plenárním zasedání přijal
stanovisko, v němž vyzývá Radu EU, aby dodržela
svůj závazek vymanit do roku 2020 z chudoby nejméně 20 milionů osob. Stanovisko Boj proti
chudobě (zpravodaj: Seamus Boland, spoluzpravodajka: Marjolijn Bulk) si vyžádalo nizozemské předsednictví Rady. K dosažení tohoto cíle
EU je zapotřebí, aby členské státy zavedly své vlastní
vnitrostátní strategie boje proti chudobě, sociálnímu
vyloučení a diskriminaci, které budou podpořeny
společným evropským rámcem. Tyto strategie by
se měly zaměřit na odpovídající podporu příjmu,
inkluzivní trhy práce, kvalitní pracovní místa, rovný
přístup k cenově dostupným a kvalitním službám
pro všechny, včetně migrantů a lidí, kteří získali azyl.

EHSV se domnívá, že by měla být bezodkladně přijata opatření v oblasti boje proti chudobě v Evropě,
jako je přiměřený minimální příjem a zavedení univerzálních, komplexních a odpovídajících systémů
sociální ochrany. EHSV vítá záměr nizozemského
předsednictví uspořádat vzájemná hodnocení
s cílem posoudit přístupy „zdola nahoru“ na místní
úrovni, které se používají k boji proti chudobě na
vnitrostátní úrovni, ale znovu potvrzuje, že v boji
proti chudobě hraje ústřední úlohu spíše sociální
stát než spoléhání se výhradně na komunitní
iniciativy.
EHSV v prosinci 2015 udělil cenu pro evropskou
občanskou společnost za rok 2015 pěti základním organizacím, které se věnují zmírnění chudoby
v Německu, Irsku, Francii, Polsku a Finsku. (sg) ●

Priorita EHSV: Pomozme lidem znovu získat práci!
Výbor vyzývá k rychlému jednání a neotřelému přístupu při řešení krize na trhu práce
Vzhledem ke znepokojivé situaci na trhu
práce a stagnujícím investicím v mnoha částech
Evropy přijal Evropský hospodářský a sociální
výbor na svém plenárním zasedání dne 17. února
stanovisko Roční analýza růstu za rok 2016.
EHSV je obzvláště znepokojen vysokou mírou
nezaměstnanosti, kdy je 22,5 milionů lidí bez práce
a 122 milionů je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. To je nepřijatelné a zároveň to
znamená poslední varovný signál jak pro Komisi,
tak pro vedoucí evropské představitele.
Stanovisko EHSV vítá rozhodnutí posílit v rámci
evropského semestru cíle stanovené ve strategii Evropa 2020. Pro skutečné a udržitelné oživení
je nutné zvýšit domácí poptávku, kterou by nastartovaly dlouhodobé veřejné investice. Vládám by
proto měla být poskytnuta možnost provést
nezbytné investice do infrastruktury a mít přístup
k levnějšímu financování.

Ve svých doporučeních EHSV požaduje:
● větší úsilí s cílem dokončit evropský vnitřní trh
a modernizovat evropské hospodářství;
● aby se Pařížská dohoda o transformaci energetiky stala zdrojem ekonomického rozvoje;
● větší koordinaci úsilí v boji proti agresivnímu
daňovému plánování, daňovým podvodům
a daňovým únikům, což státním pokladnám
jednotlivých členských zemích přinese přibližně jeden bilion EUR ročně.
Je třeba neprodleně podniknout potřebné kroky
v boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí. Zvláštní pozornost je
třeba věnovat velkému počtu mladých lidí, kteří
nejsou zaměstnaní, ani se neúčastní vzdělávání nebo
odborné přípravy (tzv. „NEET“). „Investice do lidského
kapitálu prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy zaměřené zejména na mladé lidi nelze odkládat,“ varoval Juan Mendoza Castro, zpravodaj EHSV
pro stanovisko k roční analýze růstu. (sma)
●

celoevropského veřejného dialogu
o energetických otázkách
EHSV ve svém stanovisku k plánu SET, které
bylo přijato na únorovém plenárním zasedání,
zdůraznil, že k urychlení transformace evropského energetického systému je nutný evropský strategický plán pro energetické technologie.
EHSV se domnívá, že nová energetická politika
by měla být založena na rozvoji klíčových odvětví
pro výzkum a inovaci a podpoře novým myšlenkám a konceptům, jako jsou technologie výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů a další nízkouhlíkové technologie. EU musí inovovat způsoby výroby a přepravy energie a její dodávky
spotřebitelům.
Plán SET musí odrážet reálné situace v Evropě –
v případě, že nové energetické technologie zvýší
konečné ceny energie, EHSV očekává nápravu.
Spotřebitelé by měli být do tohoto procesu
zapojeni a je třeba bojovat proti energetické chudobě prostřednictvím opatření v oblasti sociální
politiky, vzdělání a odborné přípravy. Je nutné
zahájit evropský dialog o energetice, aby občané
a občanská společnost akceptovali transformaci
energetiky a náklady spojené s různými technologiemi. EHSV může v tomto dialogu sloužit jako
katalyzátor, případně prostřednictvím evropského
fóra občanské společnosti.
EHSV podporuje evropský přístup k dodávkám
energie a vytvoření skutečné solidarity v této
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Jednou z oblastí vyžadujících okamžitou pozornost
je dětská chudoba. Děti do věku 18 let patří ke skupinám, jež jsou chudobou a sociálním vyloučením
ohroženy více než celková populace, a to z 27,1 %.
Kromě dětí je riziko chudoby zvláště vysoké mezi
mladými lidmi, a to kvůli nebývale vysoké míře
nezaměstnanosti mladých lidí (podle údajů Eurostatu z října 2015).

oblasti. Význam plynu ve skladbě zdrojů energie nelze z hlediska energetické bezpečnosti pro
Evropany přehlížet. Je třeba podporovat investice
a výzkum a vývoj v oblasti skladování, aby členské
státy měly společné rezervy.
Energetickou unií se rozumí zvýšení energetické
bezpečnosti, udržitelnosti a dostupnosti pro koncového uživatele. Umožní se tím volný tok energie
přes hranice a zajištění dodávek v každé zemi EU,
pro každého občana Evropy. Úloha plánu SET je
v tomto procesu klíčová. (sg)
●

Georges Dassis na oﬁciální návštěvě Řecka,
Nizozemska a Španělska

Středisko pro sledování trhu práce – uprchlíci
jsou příležitostí pro evropský trh práce
Během veřejné diskuse, která se v EHSV konala
22. února, zaznělo silné přesvědčení, že je třeba
podporovat lepší začleňování uprchlíků do evropské společnosti, zejména prostřednictvím práce.
Středisko pro sledování trhu práce EHSV zvolilo pro
tuto akci název „Začleňování uprchlíků na trhu
práce: jak z krize udělat příležitost“. V jejím rámci
vznikla řada důležitých politických doporučení.
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„Zkušenosti ukazují, že integrace uprchlíků je
prospěšná pro společnost, a občanská společnost očividně hraje klíčovou úlohu při jejím
zprostředkování,“ uvedl Krzysztof Pater (skupina Různé zájmy, PL), místopředseda Střediska pro
sledování trhu práce EHSV. Členské státy čelí masivnímu přílivu uprchlíků, na který nejsou dostatečně
připraveny. Právní předpisy i podpora integrace se
podle představitelky nadace Eurofound Kláry Fóti
v jednotlivých zemích liší. Zástupkyně Mezinárodní
organizace pro migraci Geertrui Lanneau zdůraznila význam investic do vzdělávání a odborné
přípravy, protože velká část migrující populace je
dosud velmi mladá a potřebuje získat dovednosti.

Předseda Georges Dassis v Hospodářské a sociální radě Španělska

Členka EHSV Christa Schweng (skupina Zaměstnavatelé, AT) uvedla, že je nutný „skutečný evropský
migrační systém“ a že „by měla být vypracována speciﬁcká integrační opatření pro uprchlice s cílem přispět ke zvýšení rodinného příjmu
a vyhnout se koncentraci v ghettech“. Zdůraznila
potřebu zaměřit se na podnikání a samostatnou
výdělečnou činnost jako významný prvek integrování uprchlíků do trhu práce.

Předseda EHSV pan Georges Dassis v únoru
oficiálně navštívil Řecko, Nizozemsko a Španělsko. V úterý 9. února se s ním setkal pan Prokopis Pavlopoulos, prezident Helénské republiky.
Pan Pavlopoulos prohlásil, že EHSV má zvláštní
a historickou úlohu, a konstatoval, že „byl zřízen jako připomenutí sociální tváře Evropské
unie a je základním pilířem celého evropského
díla.“ Dále vyjádřil uspokojení nad skutečností,
že se řízení EHSV znovu chopil Řek. Pan Dassis
poděkoval prezidentovi Řecka a připomněl, že
EHSV přijímá svá stanoviska na základě velmi
jednoznačných většinových hlasování. Dále
zdůraznil, že rozpočtové škrty nejsou řešením
hospodářské krize. Zmínil konkrétně iniciativy,
jimiž na krizi reagoval EHSV, mj. jeho stanoviska
k dani z finančních transakcí a sdílení veřejných
dluhů v zemích, které se potýkají s problémy –
včetně Řecka. Představil rovněž postoj Výboru
k uprchlické a migrační krizi a popsal všechna
opatření, která EHSV přijal, včetně misí Going
Local do dvanácti různých zemí.

Na semináři SSTP se mluvilo o faktorech, které
usnadňují zaměstnání uprchlíků jako zaměstnanců či v roli podnikatelů, a byly představeny
osvědčené příklady z Rakouska (za strany Rakouské
spolkové hospodářské komory), z Belgie (Duo pro
zaměstnanost) a ze Švédska (Rychlou cestou k integraci). (cad)
●

Ve středu 10. února pan Georges Dassis navštívil v souvislosti s nizozemským předsednictvím
Haag. Zde se s předsedou EHSV setkala zejména
paní Jetta Klijnsma, státní tajemnice ministerstva
sociálních věcí a zaměstnanostim, která se rovněž zúčastnila únorového plenárního zasedání.
Pan Dassis měl tak příležitost představit priority

Výboru v průběhu nizozemského předsednictví.
Zdůraznil význam rozhodnutí, že by EU měla
stanovit evropskou minimální mzdu v zájmu
potírání chudoby v Evropě. Později se také
setkal s paní Brigitte van der Burg, předsedkyní
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Nizozemského parlamentu, a paní Mariëtte Hamer,
předsedkyní Nizozemské sociální a hospodářské
rady (SER). Při těchto schůzkách pan Georges
Dassis projednal možné návrhy, jak by mohla
EU snížit nezaměstnanost a usnadnit přístup
na trh práce. Zdůraznil rovněž význam podpory
volného pohybu osob v schengenském prostoru
v souvislosti s kampaní EHSV.
Na konci února předseda EHSV navštívil Španělsko, kde se setkal s představiteli odborů CCOO
a UGT, Rady spotřebitelů a uživatelů a Konfederace podnikatelských organizací. Diskuse byly
velmi přínosné, především ty, jež se zabývaly
sociální Evropou. Předseda rovněž připomněl
otázky týkající se migrace do Evropy v projevu
před Hospodářskou a sociální radou Španělska dne 24. února. Následujícího dne vystoupil v průběhu návštěvy Extramadury v diskusi
o budoucnosti Evropy a sociálního dialogu,
který uspořádala Univerzita Extramadura. Setkal
se rovněž s předsedkyní Hospodářské a sociální rady Extremadury paní Mariou Mercedes
Vaquera. (pa)
●

Občanská společnost EU a Ukrajiny řeší
otázky korupce a energetické politiky
Druhé zasedání platformy občanské společnosti EU-Ukrajina se soustředilo na tolik
potřebné reformy v oblasti boje proti korupci
a energetické politiky a na stav provádění
dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou
a prohloubené a komplexní dohody o volném
obchodu. Předseda EHSV pan Georges Dassis
zdůraznil závazek EU usilovat o dobré partnerství se všemi zeměmi evropského sousedství. „Platforma dodá procesu přidružení
přidanou hodnotu a poskytne cenné názory
občanské společnosti, avšak tento proces by
nicméně neměl být omezen na odborný dialog vlád,“ dodal.
„To je začátek nové fáze institucionální
spolupráce mezi našimi občanskými společnostmi,“ zdůraznil spolupředseda platformy

ne všechny potíže pramení z konfliktu Rusko-Ukrajina. Některé prostě vznikly v domácím
prostředí, a to včetně chybějící spolehlivé
legislativy, nedostatečné snahy bojovat proti
korupci, reformy veřejné služby a privatizace.

Druhá schůze platformy občanské společnosti
EU-Ukrajina (CSP)
za ukrajinskou stranu, Oleksandr Sushko. Fernando Adresen Guimarães, ředitel ESVČ, zopakoval, že ESVČ podporuje práci platformy jako
jednu z klíčových součástí realizace dohody
o přidružení. Peter Wagner, vedoucí Skupiny
na podporu Ukrajiny, na jednání připomněl, že

Členové platformy se shodli na tom, že řešení
nedostatku politické vůle k provedení reforem na Ukrajině je jednou z hlavních priorit,
společně se silným tlakem na plné dodržování
dohod z Minsku. Bylo přijato společné prohlášení vyzývající ke zcela nezávislému systému soudnictví, právním předpisům ohledně
financování stran a reklamy, svobodě tisku,
účinným právním předpisům o hospodářské
soutěži a zvážení budoucího členství Ukrajiny
v evropské energetické unii. (mm)
●

Noví delegáti pro průmyslovou změnu se zapojují do EHSV

Dne 25. února se 51 nových a stávajících delegátů zúčastnilo první schůze Poradní komise pro
průmyslové změny (CCMI) v novém funkčním
období EHSV. Delegáti CCMI zastupují různá
hospodářská a sociální odvětví a organizace
občanské společnosti, které jsou postiženy
průmyslovou změnou nebo zapojeny do jejího
uskutečňování. Tito delegáti tvoří polovinu
členů CCMI a budou spolupracovat se stejným
počtem členů CCMI z řad členů EHSV. Jejich
funkční období potrvá do 31. prosince 2020.
Delegát pan Jacques Glorieux zastupující
kategorii Různé zájmy byl zvolen spolupředsedou CCMI a společně s předsedkyní paní
Lucií Studničnou (skupina Zaměstnanci,
CZ), členkou EHSV, povede komisi příštího dva
a půl roku. Nové předsednictvo tvoří členové
EHSV pan Gundars Strautmanis (skupina
Zaměstnavatelé, LV), pan Carlos Trias Pintó
(skupina Různé zájmy, ES) a delegáti CCMI pan
Patrizio Pesci (kategorie Zaměstnavatelé, IT)
a pan Enrico Gibellieri (kategorie Zaměstnanci, IT). Uvítacího ceremoniálu se zúčastnil

pan Günther Oettinger, komisař pro digitální
ekonomiku a společnost.
CCMI je následovníkem Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Byla zřízena po vypršení
platnosti Smlouvy o ESUO v roce 2002 v zájmu
uchování cenných odborných znalostí, jež
byly shromážděny během 50 let jeho činnosti,
aby pokračovala ve strukturovaném dialogu
v původních oblastech týkajících se uhlí a oceli,
ale aby se rovněž postupně rozšířila původní
působnost ESUO tak, aby zahrnovala všechny
aspekty průmyslové změny a jejích dopadů
na opatření v oblasti politiky zaměstnanosti
a sociální a strukturální politiky, na politiku podpory a hospodářské soutěže, na výzkum a technologický rozvoj, udržitelný rozvoj, obchodní
politiku a další oblasti.
Delegáti CCMI jsou jmenováni EHSV ze sdružení
zastupujících občanskou společnost na evropské úrovni. Jsou rozděleni do tří různých kategorií (Zaměstnavatelé, Zaměstnanci, Různé zájmy)
odrážejících vnitřní strukturu EHSV. Podobně

jako specializované sekce EHSV i CCMI připravuje na žádost orgánů EU s rozhodovací pravomocí, ale také z vlastního podnětu, stanoviska
a informační zprávy a může být vyzývána k doplnění stanovisek ostatních specializovaných sekcí
z hlediska důsledků konkrétních témat pro průmyslovou změnu (doplňková stanoviska).
CCMI byla v posledních letech autorkou mnoha
klíčových stanovisek a studií. Její průkopnická
práce v oblasti plánovaného zastarávání je
součástí širšího probíhajícího projektu, v jehož
rámci bude v březnu zveřejněna průlomová studie. V roce 2015 řešila složité téma boje proti
korupci v EU a zabývala se problémy zbavení
EU azbestu, včetně souvisejících obrovských
dopadů na hospodářství a veřejné zdraví. V roce
2014 zkoumala vliv podnikatelských služeb
v průmyslu a výhledové socioekonomické
důsledky 4. průmyslové revoluce a internetu.
Bude pokračovat ve své práci týkající se průmyslu 4.0 s cílem podnítit evropský průmysl, aby
plně využíval strategických příležitostí, které
nabízí internet. (dm)
●

Evropská občanská iniciativa:
větší dopad, jednodušší pravidla
Veřejné slyšení EHSV o revizi nástroje
evropské občanské iniciativy
EU je již dlouho kritizována za svůj demokratický
deficit. Cílem EU při zavedení evropské občanské iniciativy bylo umožnit občanům, aby se aktivně podíleli
na procesu tvorby právních předpisů EU.
Některou z mnoha evropských občanských iniciativ dosud
podepsalo více než 6 milionů Evropanů, avšak z celkem 56
iniciativ jich Komise zaregistrovala pouze 36 a jen tři z nich
dokázaly nashromáždit nezbytný jeden milion podpisů.
Dokonce ani tyto tři iniciativy neměly žádný dopad, neboť
Evropská komise není povinna převádět občanskou iniciativu do evropských právních předpisů.
EHSV nyní připravuje stanovisko k evropské občanské
iniciativě s cílem učinit ji uživatelsky přívětivější, praktičtější a vlivnější. Antonio Longo, zpravodaj tohoto
stanoviska, vyzval během slyšení o evropské občanské
iniciativě konaném 23. února v Bruselu k vytvoření
uživatelsky přívětivějšího nástroje umožňujícího všem
Evropanům se zapojit. „V době, kdy lidé čím dál více
ztrácejí důvěru v EU, se evropská občanská iniciativa
musí stát právě tím nástrojem, který lidem skutečně
umožní vyjádřit svůj názor,“ zdůraznil.
Evropská občanská iniciativa je kritizována zejména kvůli:
● příliš přísnému časovému rámci, který neumožňuje
získat veškeré nezbytné podpisy;
● obrovským rizikům z hlediska odpovědnosti, kterou
na sebe organizátoři musí vzít. To, že předkladatelé
iniciativy jsou osobně odpovědní „za škody, jež způsobí při organizování“ evropské občanské iniciativy,
má odrazující účinek;
● nadměrnému množství informací potřebných pro
podporu předložení evropské občanské iniciativy;
● absenci právního postavení výborů občanů;
● příliš přísnému uplatňování kritérií způsobilosti
evropské občanské iniciativy;
● rozdílným požadavkům týkajícím se údajů v různých členských státech.
EHSV uspořádá 20. dubna v Bruselu Den evropské občanské iniciativy 2016 (viz příslušná interernetová stránka: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.l.
en.civil-society) (sma)
●

Máte přehled
o činnostech EHSV?

„Vaše Evropa, váš názor“ 2016: studenti se připravují
na celoevropskou debatu mládeže o migraci
V průběhu posledního měsíce a půl se
mnoho členů EHSV aktivně zapojilo a navštívilo školy v celé EU i mimo ni s cílem připravit

studenty na celoevropskou debatu mládeže
Vaše Evropa, váš názor, jež se uskuteční ve
dnech 17. až 19. března 2016 v Bruselu. EHSV

pořádá tuto akci již sedmý rok a stará se tak o to,
aby byly názory, zkušenosti a myšlenky mladých
lidí zohledňovány při tvorbě politik EU.
Členové během svých návštěv pracovali se studenty a jedním učitelem a pomáhali jim s přípravou na tuto akci, jejíž letošní ročník se bude
věnovat tématu migrace v Evropě. Představili
činnost EHSV a jeho úlohu coby instituce zastupující názory občanské společnosti v Evropě
a přispěli radami ohledně uvedené debaty.
Studenti z celé Evropy, kteří se jí účastní, mají za
úkol navrhnout konkrétní opatření, jež by mohla
být přijata ve školách, klubech apod. a podpořila by úspěšnou integraci mladých migrantů do
evropské společnosti.
Z více než 400 přihlášek bylo vybráno třicet tři škol z 28 členských států EU a poprvé
i z pěti kandidátských zemí (kterými jsou Albánie, Turecko, Černá Hora, Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie).

Členové EHSV Roman Haken, Ronny Lannoo a Ionuţ Sibian při návštěvách škol v Belgii (vlevo), v Bývalé
jugoslávské republice Makedonie (vpravo nahoře) a v Albánii (vpravo dole)

Studenti z vybraných škol mohou již nyní navazovat vzájemné kontakty prostřednictvím Facebooku nebo Twitteru a vyměňovat si nápady
a informace. (dm)
●

Devět plenárních zasedání do roka, dále
slyšení, konference, zasedání v rámci dialogu
občanské společnosti a jiné akce: je skutečně
pravda, že ve Výboru se vždy něco děje!
Buďte v obraze a – což je důležitější – nenechte
si ujít akce a diskuze, které jsou relevantní pro
vaši oblast zájmu! Prostřednictvím sociálních
médií nás můžete sledovat téměř v reálném čase.
Úplné informace najdete v našem schématu
sociálních médií, kde si můžete vybrat své
nejoblíbenější informační zdroje.
Tímto způsobem nejen obdržíte nezprostředkované aktuální informace o připravovaných stanoviscích a o zajímavých debatách, ale dozvíte
se také, kdy se máte připojit k našemu internetovému vysílání prostřednictvím streamingu.
Chcete vědět více o našich členech? Zde můžete
sledovat i je: https://twitter.com/EU_EESC/lists/
SC/lis
ourmembers/members
Naše schéma sociální média lze nalézt na této
internetové stránce: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.take-part-social-media
edia (sb)●
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Volný pohyb a Schengen:
ochrana práv pracovníků

za skupinu Zaměstnavatelé

za skupinu Zaměstnanci

Evropské letectví zažívá neklidné
časy. Jsem svědky rychlých změn na
trhu, dynamické transformace obchodních modelů a dynamické změny vnímání leteckého průmyslu ze strany
zákazníků. Chybí důsledný a globální
přístup a evropské letectví nutně
potřebuje konzistentní strategii.

1. února 2016 se v Bruselu konala
mimořádná schůze skupiny Zaměstnanci věnovaná tématu Volný pohyb
a Schengen: ochrana práv pracovníků.
Paní Gabriele Bischoff, předsedkyně skupiny Zaměstnanci, zahájila schůzi tím, že
popsala nadcházející výzvy, k nimž patří
mj. útoky na kolektivní vyjednávání
a volný pohyb, přetrvávající úsporná
opatření, hrozící Brexit a neschopnost
vedoucích představitelů EU řešit uprchlickou krizi. Varovala rovněž, že návrh
premiéra Camerona ohrožuje práva
pracovníků, a vyzvala odborové svazy
a občanskou společnost ke společné
akci zaměřené na zachování stávajících
práv, ochranu svobody pohybu v rámci
schengenského prostoru bez hranic
a posílení HMU.

V diskusi o budoucnosti evropského
letectví hrají aktivní roli zástupci
občanské společnosti. V září 2015 přijal
EHSV průzkumné stanovisko k tématu
„Integrovaná politika EU v oblasti letectví“, které obsahovalo řadu návrhů,
jež by měly být součástí strategie pro
letectví, na nichž Evropská komise v té
době pracovala. Její strategie „Strategie pro evropské letectví“ byla zveřejněna v prosinci a EHSV v současné
době připravuje k tomuto dokumentu
stanovisko.
Součástí tohoto procesu bude
veřejné slyšení na téma strategie
EU v oblasti letectví, které se bude
v sídle EHSV konat dne 21. dubna.

Předseda skupiny Zaměstnavatelé Jacek Krawczyk a evropská komisařka pro dopravu
Violeta Bulc na předchozím veřejném slyšení na téma strategie EU v oblasti letectví
Různé zúčastněné strany zastupující širokou škálu zájmů v leteckém
odvětví budou mít příležitost sdílet
své názory na návrh Komise za přítomnosti evropské komisařky pro
dopravu Violety Bulc. „Jak bylo zdůrazněno v předchozích stanovsicích
EHSV, letectví může znovu získat
dynamiku a opět hodnotně přispívat k hospodářskému a sociálnímu

rozvoji EU jen tehdy, pokud budou
překonána partikulární hlediska
v evropské hodnotové síti letectví.
Vyzýváme všechny zainteresované
strany v letecké dopravě, aby se
zavázaly k provádění nové strategie
EU v oblasti letectví,“ řekl Jacek Krawczyk, předseda skupiny Zaměstnavatelé a zpravodaj EHSV pro strategii
v oblasti letectví. (lj)
●

Další výzvou, o níž skupina jednala,
je program REFIT Evropské komise.
Pan Denis Meynent, zpravodaj stanoviska k tématu REFIT, objasnil, že
úsilí o zjednodušení právních předpisů EU by nemělo vést k deregulaci,
která by mohla mít negativní dopad
na pracovníky.

Na pořadu jednání byly rovněž cíle
udržitelného rozvoje, jež jsou součástí
Agendy OSN pro udržitelný rozvoj
2030. Paní Isabel Caño Aguilar, místopředsedkyně SSUR, zdůraznila potřebu
úzké spolupráce mezi EKOS a skupinou
Zaměstnanci v zájmu zajištění pokroku,
pokud jde o priority odborových organizací v této oblasti.
Diskuse se dále zaměřila na společné priority skupiny Zaměstnanci a odborového
hnutí, k nimž se vyjádřil pan Luca Visentini,
generální tajemník EKOS, který zdůraznil,
že Schengen je nejvyšší prioritou, protože
schengenské acquis je v současnosti
ohroženo uprchlickou krizí a jednáními
se Spojeným královstvím. Další prioritou
je podle něj boj proti odbourávání sociálních práv a proti snahám zničit evropský
sociální model v kontextu vyjednávání
ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Rovněž zdůraznil,
že odborářské hnutí musí jednat s cílem
zabránit veškerým snahám o zrušení existujících práv, jako je právo na stávku, které
je v současnosti terčem útoků v několika
zemích. (mg)
●

Od zemědělské politiky k politice v oblasti potravin
za skupinu Různé zájmy
neformální zasedání ministrů zemědělství ve dnech 29.–31. května 2016,
částečně za účelem zahájení debaty
o SZP po roce 2020, a předsednictví již
požádalo o vypracování průzkumného
stanoviska EHSV k tématu Udržitelnější
potravinové systémy, které by mělo být
dokončeno před květnovým zasedáním.
Ve čtvrtek 21. dubna uspořádá skupina EHSV Různé zájmy mimořádnou
schůzi v hospodářské a sociální radě
Nizozemska (Sociaal-Economische
Raad – SER) v Haagu. Konference proběhne pod názvem Od zemědělské
politiky k politice v oblasti potravin –
Směrem ke zdravé a udržitelné výrobě
a spotřebě.
Skupina se chce i nadále zaměřovat na otázku udržitelné politiky
v oblasti potravin a zapojit se do
dialogu s vnitrostátními zúčastněnými
stranami z institucí a občanské společnosti, s cílem vypracovat závěry, které
budou předloženy předsednictví Rady
EU a ostatním orgánům EU.
Název a obsah akce vychází z velké části
ze zprávy nizozemské vědecké rady pro
vládní politiku s názvem Směrem k politice v oblasti potravin (http://www.wrr.
nl/en/publications/publication/article/
n
naar-een-voedselbeleid/),
kterou na
na
vnitrostátní a evropské úrovni podpořilo
a šířilo nizozemské ministerstvo hospodářství. Předsednictví Rady EU uspořádá

Konference se zúčastní přibližně
100 účastníků (členů EHSV, místních
organizací občanské společnosti

a zástupců sdělovacích prostředků).
K hlavním řečníkům budou patřit
význačné osobnosti na vnitrostátní
i evropské úrovni z institucionální
oblasti, oblasti zemědělství, ochrany
spotřebitele a ochrany životního prostředí a z oblasti výzkumu a podnikání. Více informací k akci naleznete
na adrese: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-3-events-andents-activities (cl)
●

Předsedkyně skupiny Zaměstnanci Gabriele Bischoﬀ a generální tajemník EKOS Luca Visentini

BRZY V EHSV
Veřejné slyšení na téma vnější rozměr energetické
politiky EU – 30. března

Evropská energetická unie a její dopad na občanskou společnost v Bulharsku

Dne 30. března uspořádá specializovaná sekce EHSV Vnější vztahy
(REX) v EHSV v Bruselu (v budově Jacques Delors) veřejné slyšení
k tématu vnější rozměr energetické politiky Evropské unie.
Odborníci a zástupci občanské společnosti a orgánů EU budou projednávat klíčová témata týkající se politiky EU v oblasti energetiky, včetně
diverzifikace zdrojů energie a dokončení jednotného trhu s energií.
Veřejné slyšení je pořádáno v rámci přípravy stanoviska EHSV k tomuto
tématu, které si vyžádalo nizozemské předsednictví Rady (leden–červen
2016). Je třeba revidovat předchozí stanovisko EHSV k tomuto tématu
(z ledna 2009), aby byl zohledněn geopolitický vývoj za posledních
sedm let (arabské jaro, zvýšené napětí ve vztazích s Ruskem ohledně
Východního partnerství, krize na Blízkém východě a kolísání cen ropy)
a další ekonomické a technické faktory (ceny ropy, nové terminály pro
zkapalněný zemní plyn a diskuse o frakování). (mm)
●

Dne 22. března uspořádá Evropský hospodářský a sociální výbor společně s Hospodářskou a sociální radou Bulharské republiky veřejné slyšení v Sofii. Vysoce postavení zástupci
klíčových orgánů a institucí EU, vlád členských států a vnitrostátních regulačních orgánů,
organizace občanské společnosti a příslušní odborníci budou projednávat konkrétní případ
Bulharska, způsob, jak by energetická unie ovlivnila odvětví energetiky v této zemi a jak by
bulharské odvětví energetiky mohlo těžit z tohoto programu politiky.
Energetická unie byla stanovena jako jedna z klíčových priorit současné Evropské komise.
Tento ambiciózní program politiky usiluje o vytvoření evropského energetického systému,
který zajistí bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii pro
evropské občany. Byl zahájen v únoru 2015 a již vyústil v různé iniciativy v této oblasti, přičemž
se očekává, že tempo dosahování výsledků v příštích letech dále poroste. Vzhledem ke škále
výzev, jimž subjekty s rozhodovací pravomocí v odvětví energetiky čelí, od dekarbonizace
ekonomiky až po cíl snížit závislost na dovozu a další vysoce ambiciózní cíle stanovené
v programu energetické unie, se EHSV domnívá, že je důležité podporovat otevřený dialog
na toto téma mezi vládami, orgány a institucemi EU, občany a organizovanou občanskou
společností. (sg)
●

EHSV info ve 23 jazycích:
cích: ht
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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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 hospodařského a socialního 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 oﬁciální zprávou o činnosti EHSV. K tomuto účelu slouží Úřední věstník Evropské
unie a jiné publikace Výboru.
Šíření je povoleno, pokud je jako zdroj uvedeno EHSV info a jeden výtisk je zaslán redakci.
Náklad: 6500 výtisků
Příští číslo vyjde v dubnu 2016
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