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EHSV je proti udělení statusu tržního 
hospodářství Číně

EHSV varuje před udělením statusu 
tržního hospodářství Číně a  vyzývá 
evropské orgány, aby za použití účin-
ných nástrojů na  ochranu obchodu 
aktivně bránily evropská pracovní 
místa a  evropské hodnoty. Ve svém 
stanovisku přijatém dne 14. července 
upozorňuje EHSV na potenciální kata-
strofální důsledky pro evropský průmysl 
a trh práce, pokud by došlo k přiznání 
statusu tržního hospodářství Číně.

„Evropský průmysl potřebuje rovné 
podmínky a ochranu před nekalými 
praktikami v oblasti hospodářské sou-
těže. Dokud Čína nebude splňovat pět 
kritérií EU, nelze ji považovat za tržní 
hospodářství,“ uvedl zpravodaj pan 
Barceló (skupina Zaměstnavatelé – ES).

V ohrožení jsou zejména tato odvětví: 
hliník, jízdní kola, keramika, sklo, 
náhradní díly motorových vozidel, 
papír a ocel. EHSV je rovněž znepokojen 
dopadem na inovace, a tudíž na konku-
renceschopnost Evropy. „Ohrožen by 
byl celý průmyslový hodnotový řetězec 
a mnoho evropských pracovních míst, 
a to včetně vysoce odborných pracov-
ních míst. Byla by ohrožena naše kon-
kurenceschopnost, jelikož pouze silná 
odvětví jsou schopna investovat do 

výzkumu a vývoje,“ zdůraznil spoluzpra-
vodaj pan Kreuzer (delegát CCMI – AT).

Přiznání statusu tržního hospodářství 
Číně by kromě dopadu na zaměstna-
nost, růst a inovace v Evropě bylo váž-
ným krokem zpět, pokud jde o evropské 
cíle v souvislosti s udržitelným rozvojem 
a bojem proti změně klimatu.

EHSV zřídí jménem organizované občan-
ské společnosti zvláštní projekt za úče-
lem monitorování otázky udělení statusu 
tržního hospodářství Číně.. (sma)� l

ÚVODNÍK
Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,
rád bych využil této příležitosti k tomu, abych při-
pomněl některé z  velkých úspěchů, kterých jsme 

v oblasti komunikace dosáhli během prvního roku tohoto funkčního období EHSV. 
Dále nastíním několik důležitých událostí, které nás v oblasti komunikace čekají v příštích 
měsících. Lze to chápat jako předběžný přehled budoucí činnosti, jelikož směřujeme 
k účinnější komunikační politice EHSV.

Zcela nedávno se na červencovém plenárním zasedání projednávala dvě související sta-
noviska, která se zabývala ožehavou otázkou ochrany evropského ocelářství a pracovních 
míst v tomto odvětví a také tím, zda by EU měla Číně přiznat status tržního hospodářství. 
EHSV se důrazně a jasně vyjádřil v tom smyslu, že přiznání tohoto statusu Číně by zname-
nalo ohrožení klíčových evropských průmyslových odvětví. Tento jasný postoj občanské 
společnosti vyvolal značnou pozornost médií, jelikož odráží obavy evropských občanů 
ohledně rozhodnutí, které by mohlo mít vážný dopad na jejich život. Není pochyb o tom, 
že se zabýváme obavami jak zaměstnavatelů, tak pracovníků i spotřebitelů, proto doufám, 
že informace o těchto diskusích v tomto vydání budou zajímavé i pro vás.

Dalším významným tématem pro tiskovou činnost EHSV zůstávalo i v minulém roce plá-
nované zastarávání. Prostřednictvím svého stanoviska v roce 2013 vedl EHSV kampaň pro-
pagující činnost EU a poté zveřejnil významnou studii věnovanou označování životnosti 
výrobků, v níž se uvádí, že spotřebitelé jsou ochotni zaplatit více za trvalejší produkty. 
EHSV se opět v předstihu zabýval důležitým tématem, jímž je oběhové hospodářství.

EHSV byl rovněž velmi aktivní při prosazování práv osob se zdravotním postižením. 
Snahu EHSV o to, aby se zdravotně postižení mohli účastnit všech rozhodnutí, která se 
jich týkají, potvrdila akce pořádaná dne 14. prosince u příležitosti Mezinárodního dne 
osob se zdravotním postižením, související s novým Evropským aktem přístupnosti. 
Cena pro občanskou společnost za rok 2015 se také zaměřila na problematiku chudoby 
v Evropě a podpořila osvědčené postupy místních organizací, které usilují o její vymý-
cení v Evropě. V listopadu loňského roku u příležitosti provedení směrnice EU, kterou 
Výbor podporoval od samého začátku, informovaly důležité sdělovací prostředky také 
o úspěchu a úloze EHSV při prosazování práv obětí v EU.

Společným jmenovatelem činnosti EHSV se v roce 2016 stala migrace a integrace 
migrantů a uprchlíků v EU. Bylo učiněno mnoho na podporu udržitelného řešení, od 
rozsáhlé série pracovních cest do nejvíce postižených zemí a z nich vyplývajících prak-
tických návrhů určených tvůrcům politik EU až po diskuse mladých lidí v Bruselu v rámci 
ročníku 2016 akce Vaše Evropa, váš názor. Celoroční úsilí vyvrcholí v prosinci udělením 
ceny pro občanskou společnost za rok 2016 organizacím pro podporu migrantů.

Na podzim tohoto roku EHSV také zahájí novou sérii pracovních cest s cílem prozkoumat 
situaci v oblasti sociálních práv v členských státech EU. Ve dnech 24. a 25. listopadu se 
bude ve Vídni konat seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích pořádaný 
EHSV. I nadále budeme provádět rozsáhlé konzultace v rámci Výboru o tom, jak by měly 
být rozvíjeny nové internetové stránky EHSV. Díky činnostem odboru komunikace, počínaje 
důležitými publikacemi a propagací na sociálních médiích a v tisku a organizací řady aktivit 
a akcí a přijímáním tisíců návštěvníků z celé EU konče, se můžeme těšit na to, že ještě více 
podpoříme významnou poradní činnost Výboru a zviditelníme názory EHSV a občanské 
společnosti v EU. Prioritou našeho mandátu jsou akce na místní úrovni – Going Local. Čle-
nové EHSV jsou pevnou součástí organizací v členských státech a jako takoví mají schopnost 
i povinnost nejen reprezentovat své názory v Bruselu, ale také informovat o Evropě doma.

Komunikace je samozřejmě obousměrný proces se společnou odpovědností a prvo-
řadým úkolem EHSV je usilovná práce jeho členů a sekcí na přípravě stanovisek, která 
napomáhají vytváření právních předpisů EU. Komunikace však musí hrát důležitou 
úlohu v tom smyslu, že na tuto činnost upozorňuje veřejnost.

V následujícím období, kdy bude řadu činností organizovat nové slovenské předsednictví, 
se budeme i nadále soustředit na informování o kvalitní práci zaměřené na nalézání evrop-
ských řešení pro výzvy, které před námi v současnosti stojí. Pracujme na tom společně!

Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV pro komunikaci
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Evropské ocelářství potřebuje ke svému 
přežití rovné podmínky

Evropské ocelářství bylo zasaženo 
ekonomickou krizí a  těžký úder mu 
následně zasadila záplava oceli dová-
žené za použití nekalých obchodních 
praktik, jež zapříčinila pokles ceny 
oceli. „Potřebujeme, aby evropské 
ocelářství mělo rovné podmínky,“ řekl 
Andrés Barceló (skupina  Zaměstna-
vatelé – ES), zpravodaj pro stanovisko 
Ocelářství – Jak v Evropě uchránit 
udržitelná pracovní místa a růst.

Z tohoto důvodu je EHSV také proti 
tomu, aby byl Číně přiznán status trž-
ního hospodářství, neboť by to vedlo 
k „přesunu pracovních míst, dovozu zne-
čištění a v konečném důsledku k záhubě 
evropského ocelářství“.

EHSV naopak přichází s  několika 
návrhy, jak znovu nastolit rovné pod-
mínky, přičemž se zaměřuje zvláště na 

antidumpingová opatření, evropský 
systém pro obchodování s  emisemi 
(ETS) a investice. Je třeba:

�l zlepšit účinnost a  efektivnost 
nástrojů na ochranu obchodu, 
a sice zrušením pravidla nižšího cla 
nebo registrací dovozů před přije-
tím prozatímních opatření atd.;

�l bezplatně udílet povolenky nej-
konkurenceschopnějším zařízením 

a kompenzovat evropskému prů-
myslu veškeré nepřímé náklady 
vyplývající ze systému obchodo-
vání s emisemi;

�l posílit investice: modernizovat 
zařízení a vybavení a podporovat 
výzkum a vývoj nových a lepších 
výrobků a  účinnějších postupů 
s  cílem udržet si technologický 
náskok.

EHSV rovněž vyzývá k urychlenému 
obnovení skupiny na vysoké úrovni 
pro ocel. „Ocelářství je základem evrop-
ského průmyslu, a  tudíž mu musíme 
věnovat plnou pozornost,“ uvedl spo-
luzpravodaj Enrico Gibellieri (delegát 
CCMI – IT). (sma)� l

Zleva: člen EHSV Andrés Barceló, zpravodaj stanovisek o oceli a statusu tržního 
hospodářství, a delegáti CCMI Enrico Gibellieri a Gerald Kreuzer, spoluzpravodajové 
stanovisek o oceli a statusu tržního hospodářství, na plenárním zasedání
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Hospodářská soutěž se dotýká všech 
a vede ke spravedlivé společnosti 
a silnému hospodářství, uvedla 
komisařka Vestagerová na plenárním 
zasedání EHSV

Na plenárním zasedání EHSV dne 14. července 
paní Margrethe Vestagerová, komisařka pro hospo-
dářskou soutěž, silně argumentovala ve prospěch 
politiky hospodářské soutěže EU, jejímž základem 
jsou spotřebitelé, podniky a sociální spravedlnost. 
Zmínila aktuální klíčové příklady z oblasti energe-
tiky, dopravy, státních dotací a zdanění, přičemž 
zdůraznila, že konkurence donutila podniky vylep-
šit výrobky a snížit jejich ceny, přinesla ekonomické 
investice a vytvořila pracovní místa.

„EU tvoří její občané. Musíme se sjednotit, abychom 
našli řešení problémů, které máme společné,“ uvedla 
komisařka Vestagerová. „[V tomto Výboru] se zabý-
váte otázkami, které ovlivňují každodenní život lidí 
[...], a rozumíte tomu, co je třeba učinit, abychom 
lidem pomohli. Vaše stanovisko k naší zprávě o poli-
tice hospodářské soutěže v roce 2014 je uvozeno 
myšlenkou, která je podle mého názoru zásadní: 
konkurence pomáhá všem. Nejen spotřebitelům, 
ale i podnikům a pracovníkům.“

Členové EHSV vyjádřili svou podporu politice 
komisařky Vestagerové a upozornili na současné 
problémy v ocelářství a železničním sektoru, jejichž 
původcem je Čína. Rovněž bylo nadneseno téma 

sociálního dumpingu, vyhýbání se daňovým povin-
nostem a narušování podmínek samostatné výdě-
lečné činnosti, překážek elektronického obchodu 
pro malé a střední podniky a zneužívání tržního 
postavení v odvětvích dříve ovládaných státními 
monopoly.

Předseda EHSV Georges Dassis poděkoval 
komisařce Vestagerové, přičemž ocenil její soci-
álně inkluzivní přístup k  hospodářské soutěži 
a popřál jí mnoho úspěchů při dalším plnění jejích 
závazků. (cad)� l

Nová průmyslová 
strategie pro 
digitální věk

Pro využití možností, které nám nabízí digitální 
průmyslová revoluce, je nutná koordinovaná 
reakce všech zúčastněných stran. Je třeba se nově 
zaměřit na potřebné dovednosti a vytvářet regio-
nální sítě. Ve stanovisku Průmysl 4.0 a digitální 
transformace: další postup proto EHSV poža-
duje „strategii EU pro průmysl 4.0“, která odstraní 
současnou roztříštěnost vyplývající z existence 28 
jednotlivých digitálních politik.

EHSV si přeje, aby se Komise zaměřila na zvyšo-
vání informovanosti o tom, jak je důležité získat 
digitální dovednosti, a aby prezentovala účinnou 
koordinaci na úrovni EU jako příklad pro vlády 
členských států. Centra pro digitální inovace 
mohou účinně působit jako střediska pro pokro-
čilé školení pracovní síly.

„Spolupráce je klíčová,“ uvedl zpravodaj Joost van 
Iersel (skupina Zaměstnavatelé – NL). „Vnitrostátní 
a regionální platformy pro průmysl 4.0 musí sdružo-
vat všechny příslušné subjekty. V mezích společného 

rámce EU by měla každá rozvíjet vlastní specifické 
rysy. Je třeba podporovat všechny typy partnerství, 
součinnosti a seskupování, přeshraniční mecha-
nismy a srovnávání na evropské úrovni.“

EHSV nyní vyzývá Komisi, aby jednala jako kataly-
zátor provádění strategického plánu.

Výbor si rovněž přeje, aby političtí činitelé brali 
v úvahu významné sociální důsledky digitální prů-
myslové revoluce. Prohloubení sociálního dialogu 
v EU usnadní včasné úpravy v oblasti sociálního 
a pracovního práva, což umožní zajistit ochranu 
pracovníků. (sma)� l

EHSV vyzývá EU k důraznému postupu proti 
nezákonnému obchodu s volně žijícími 
a planě rostoucími druhy

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostou-
cími druhy se stal z důvodu silné poptávky a nízkého 
rizika odhalení jedním z nejvýnosnějších druhů nezá-
konné činnosti na světě. EHSV ve svém stanovisku 
přijatém na červencovém plenárním zasedání vítá 
navrhovaný Akční plán EU pro boj proti nezákonnému 
obchodu s  volně žijícími a  planě rostoucími druhy 
a zdůrazňuje, že by měl být tento trestný čin řešen 
na různých úrovních dodavatelského řetězce:
�l na  úrovni místních společenství v  zemích 

původu zvyšováním povědomí a vytvářením 
udržitelných pracovních míst a příjmu coby 
alternativ nezákonného lovu a  obchodu 
s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

�l na úrovni organizované trestné činnosti prosa-
zováním systému jednotných a účinných sankcí;

�l na úrovni poptávky zvyšováním povědomí 
podniků i spotřebitelů a vytvářením systému 
sledovatelnosti a označování;

�l na úrovni soudů podporou prosazování práva 
a odbornou přípravou soudců v zájmu jednot-
nosti a přiměřenosti trestů.

Evropská komise nicméně neuvádí zmínku týka-
jící se ohrožení veřejného zdraví a autochtonních 
živočišných a rostlinných druhů. Tato problema-
tika je velmi závažná, a proto by jednoznačně 
měla být do akčního plánu EU zařazena. Systémy 
označování a vysledovatelnosti by byly vhodnými 
prostředky, jak čelit vzniku a šíření chorob.

Výbor naléhavě vyzývá EU, aby v zájmu podpory 
cílů tohoto akčního plánu zaujala silný postoj na 
nadcházejícím 17. zasedání konference smluvních 
stran (CoP 17) k Úmluvě o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES). EHSV především vyzývá 
Komisi, aby podpořila návrh uzavřít domácí trhy 
se slonovinou coby rozhodující příspěvek k odvrá-
cení hrozby vyhubení afrických slonů.

EHSV rovněž připomíná, že je ochoten podpořit 
jakoukoliv iniciativu EU v této oblasti.  (sma)� l

EHSV: POHLED ZEVNITŘ

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015

Brožura „EHSV: Pohled zevnitř“, jež právě vyšla, je Výroční zprávou 
o činnosti za rok 2015 ve zpracování určeném široké veřejnosti.

Tato publikace, doplněná grafy a různými vizuálními prvky, umožňuje 
lepé pochopit, jak EHSV funguje. Existuje ve třech jazykových verzích – 
v angličtině, francouzštině a němčině. Přejete-li si tuto brožuru obdržet 
v tištěné podobě, pošlete e-mail na adresu vipcese@eesc.europa.eu.

Zpráva je k dispozici na adrese: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications&itemCode=40141 (jp)� l

Počítačově zdatní senioři a stříbrná 
ekonomika

EHSV ve svém stanovisku k tématu Digitální pilíř 
růstu: počítačově zdatní senioři, potenciál 25 % evrop-
ského obyvatelstva, které bylo přijato na červenco-
vém plenárním zasedání, prohlašuje, že zvyšující 
se počet starších lidí může být pro komerční sektor 
příležitostí. Přibližně 25 % obyvatel EU jsou totiž 
senioři, kteří představují rostoucí trh hospodářských 
a sociálních subjektů v digitálním věku.

EU se potýká s novou výzvou: zajistit, aby bylo 
těchto 125 milionů občanů nadále zapojeno do kaž-
dodenního života, a povzbudit je, aby ochotně při-
jali všeobecnou digitalizaci. Podle EHSV je nezbytné 
změnit náš přístup ke „stříbrné ekonomice“.

Do roku 2060 budou na jednoho mladého člověka 
připadat dva senioři a počet velmi starých lidí bude 
vyšší než počet dětí mladších pěti let.

Zpravodajka EHSV paní Laure Batut (skupina 
Zaměstnanci – FR) poznamenává, že „informační 
technologie se musí stát stejnou součástí života 125 
milionů evropských seniorů, jako jsou součástí života 
ostatních občanů, a neměly by se omezit pouze na 
technickou či zdravotní pomoc“.

Jednou z možností by bylo zajištění veřejných 
míst s  bezplatným připojením k  internetu, 

s pomocí poskytovanou místními orgány, a vytvo-
ření dobrovolných specializovaných komunálních 
služeb. K zajištění přístupu je zjevně nezbytné, 
aby byl vypracován celkový systém správy s cílem 
začlenit seniory do digitálního života. EHSV 
kromě toho doporučuje, aby program Erasmus+ 
obsahoval složku „senioři“ nazvanou například 
„SENECA – Senior Erasmus Programme“, jež by 
mohla být ideální platformou pro výměnu osvěd-
čených postupů a podporu získávání digitálních 
dovedností. (cad)� l

Investice, integrace a sociální dialog na 
podporu výnosného evropského letectví

Zastřešujícím cílem strategie EU pro letectví by 
podle EHSV mělo být vytvoření prostředí, které 
bude stimulovat evropské investory k investování 
do letectví.

Ve svém stanovisku k balíčku opatření v oblasti 
letectví I volá EHSV po tom, aby evropské investice 
následovaly příklad jiných vlád po celém světě, 
jež strategicky investují do svého letectví. Toto 
odvětví čelí v současné době silné konkurenci ze 
strany konkurentů ze zemí mimo EU a evropský 
trh je velmi atraktivní pro zahraniční letecké spo-
lečnosti a výrobce.

„Musíme přesvědčit evropské investory o tom, 
že letectví může být stále výnosné,“ uvedl zpra-
vodaj EHSV Jacek P. Krawczyk, předseda skupiny 
Zaměstnavatelé. „Evropské letectví musí být 
v soutěži s globálními hráči proaktivní. Pokud 
chtějí jiní aktéři využívat výhod velkého evrop-
ského trhu, měli by splňovat evropské normy 
v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, 
pracovního práva a státní podpory.“

EHSV zdůrazňuje, že  kromě potřeby rovných 
podmínek bude mít tato strategie úspěch pouze 

tehdy, pokud se jí dostane široké podpory 
zúčastněných stran, bude řešit kapacitní ome-
zení ve vzduchu i na zemi a podporovat inovace. 
EHSV je pevně přesvědčen, že pokrok musí úzce 
souviset s otevřeným, spravedlivým a přímým 
sociálním dialogem. (mm)� l
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Margrethe Vestager, komisařka EU pro hospodářskou 
soutěž a Georges Dassis, předseda EHSV
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Do boje proti změně klimatu musí být 
v rozsáhlé míře zapojeni občané

EHSV přijal stanovisko týkající se vytvoření 
koalice pro splnění závazků Pařížské dohody, 
v němž se podrobně zabývá tím, jak do provádění 
Pařížské dohody lépe zapojit občanskou společ-
nost. Je nutné plně využít potenciál občanské 
společnosti v oblasti opatření na ochranu klimatu – 
v tomto směru skýtá ohromné příležitosti zejména 
odvětví energetiky. „Mnohé lidi odrazují od rea-
lizace vlastních projektů byrokratické postupy. 
Další překážku představuje přístup k finančním 
prostředkům,“ objasnil zpravodaj pan Lutz Ribbe 
(skupina Různé zájmy – DE), zval k vytvoření koalice 
v rámci víceúrovňové správy, jež by vzkřísila zásadu 
„uvažovat globálně, jednat lokálně“.

Tato koalice by měla:
�l získat jasnou představu o tom, co hodlají sub-

jekty občanské společnosti učinit a co mohou, 
resp. smějí provádět;

�l rozpoznat překážky, s  nimiž se potýkají, 
a odstranit je;

�l informovat o úspěšných příkladech s cílem 
motivovat ostatní;

�l objasnit, jak zajistit, aby vše fungovalo, a to 
tím, že pojmenuje hlavní předpoklady úspěš-
nosti a

�l vypracovat politický rámec, který nastolí 
nezbytné podmínky pro příslušnou činnost.

EHSV žádá, aby byl vytvořen rámec vycházející 
zdola pro opatření v oblasti klimatu a aby byla 
zaručena sociální ochrana těm, kdo se na nich 
podílejí. „Sociální dialog a kolektivní vyjednávání 
mezi organizacemi zaměstnavatelů a odbory musí 
vytvořit tento rámec pro nové profese a nové 
metody práce,“ uvedla spoluzpravodajka tohoto 
stanoviska paní Isabel Caño Aguilar (skupina 
Zaměstnanci – ES).

EHSV již tuto koalici začal vytvářet ve spolupráci 
s VR, sítí Comité 21 a dalšími partnery. (sma)� l

ÚHEL POHLEDU

EU a Turecko – rozumný dialog pro dosažení rozumných řešení
paní Diljana Slavova, předsedkyně specializované sekce Vnější vztahy, skupina Různé zájmy

Od minulého roku je Turecko v popředí celo-
světového politického dění v souvislosti s krizí 
v Sýrii, masivním přílivem uprchlíků do Evropy 
a nedávným pokusem o převrat.

Po puči byl v Turecku vyhlášen výjimečný stav 
a Evropané se obávají, že prezident Erdoğan 
může zneužít pokus o  státní převrat jako 
záminku k upevnění své moci. Turecká vláda 
však vyčítá EU, že není schopna pochopit jeho 
situaci.

Občané EU jsou hluboce znepokojeni nedáv-
ným vývojem v  Turecku, který se vyznačuje 
rozsáhlou kontrolou organizované občanské 
společnosti a zásahy ze strany státu, a kladou si 
závažné otázky ohledně budoucnosti nezávislých 

organizací občanské společnosti a širší úlohy 
občanské společnosti v Turecku.

Všichni jsme odsoudili pokus o převrat a trváme 
na  tom, že výjimečný stav nesmí být zneužit 
k porušování demokracie, lidských práv a práv-
ního státu. Neúspěšný puč by měl vést k posí-
lení dodržování úmluv MOP a mezinárodních 
a evropských úmluv o lidských právech a nikoli 
k jejich porušování.

Z toho důvodu je nyní nezbytné, aby se EU při-
způsobila náhlým geopolitickým změnám a byla 
vůči nim odolná. Musíme vytvořit účinné postupy 
pro řešení krizí, jelikož krize se staly běžnou sou-
částí našeho života. Potřebujeme rozumná řešení 
pro výzvy, před nimiž společně stojíme.

Jaká jsou tato řešení?

Cena za vyloučení Turecka z evropské integrace 
je velmi vysoká jak pro EU, tak pro Turecko. Kdyby 
bylo Turecko plně zapojeno do procesu přistou-
pení k EU od roku 2005, kdy byla jednání zahá-
jena, a to v oblasti zahraniční politiky, právního 
státu a uprchlíků až po hospodářský růst a ener-
getickou politiku, situace by dnes byla zcela jiná.

Evropa by měla k Turecku přistupovat mnohem krea-
tivněji a inteligentněji. Nemůžeme změnit geopolitic-
kou polohu, ale můžeme být v komunikaci se svými 
sousedy mnohem inovativnější. Na našich hranicích 
potřebujeme mír a stabilitu. Turecko a Evropa by měly 
zmírnit svou rétoriku a posílit spolupráci v politic-
kých otázkách, které se týkají obou stran. Turecko 

je i nadále důležitým geostrategickým sousedem 
a  žádný členský stát nemůže při jednání s  touto 
zemí dosáhnout úspěchu, bude-li tak činit izolovaně. 
EU potřebuje jasnou společnou strategii pro řešení 
výzev v oblasti migrace, správy hranic a kontroly toku 
uprchlíků a migrantů. Je nejvyšší čas jednat s Turec-
kem jako s partnerem a docílit tak rozumného dialogu 
pro dosažení rozumných řešení.� l

Zhoršení pracovněprávních vztahů 
a pracovních práv v UK – nová zpráva 
skupiny Zaměstnanci (EHSV)

Skupina Zaměstnanci v EHSV zadala nezávislé 
výzkumné organizaci se sídlem ve  Spojeném 
království (the Labour Research Department) 
vypracování zprávy s názvem Krize a vývoj pracov-
něprávních vztahů ve Spojeném království. K hlav-
ním závěrům této zprávy patří, že pracovněprávní 
vztahy a pracovní práva byly ve Spojeném králov-
ství od počátku finanční krize v letech 2008–2009 
všeobecně negativně zasaženy.

Počínaje tímto  obdobím úvěrové krize a  velké 
recese dochází k oslabení statusu, úlohy, síly a člen-
ské základny odborových svazů a zákon o odboro-
vých svazech z roku 2016 navíc dále omezil stávky.

Zpráva výslovně upozorňuje na opatření přijatá 
od roku 2010 za účelem dosažení větších úspor, 
snížení dávek a rozšíření smluv na dobu určitou, 
včetně smluv na nulový počet hodin, jež zaměst-
nancům nezaručují minimální příjem. Zpráva však 
také poukazuje na určité pozitivní kroky, jako je 

úsilí o snížení rozdílů v odměňování žen a mužů 
a zavedení dobrovolného vnitrostátního životního 
minima.

Ačkoliv byla zpráva zveřejněna před rozhodnutí 
Spojeného království vystoupit z EU, zdůrazňuje 
se v ní, že jak organizace zaměstnanců, tak orga-
nizace zaměstnavatelů byly v Británii proti brexitu.

„Navzdory brexitu a  jeho důsledkům budou 
odborové svazy z EU i nadále úzce spolupraco-
vat s odborovými svazy ze Spojeného království 
na vytváření spravedlivější a sociálnější Evropy,“ 
prohlásila paní Gabriele Bischoffová, předsedkyně 
skupiny Zaměstnanci v EHSV. „Potřebujeme plošně 
dosáhnout sociálního ratingu AAA“, zdůraznila.

Studie je k dispozici zde: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081 (cad)� l

Členové EHSV se zapojí do celoevropské 
rozpravy o evropském pilíři sociálních práv

V březnu 2016 předložila Evropská komise ini-
ciativu týkající se evropského pilíře sociálních 
práv, jež měla uvést do pohybu závazek před-
sedy Junckera zajistit „spravedlivý a skutečně 
celoevropský trh práce“ jako součást probíhající 
činnosti týkající se vytvoření hlubší a spraved-
livější hospodářské a měnové unie. EHSV chce 
zajistit, aby evropská občanská společnost byla 
plně zapojena do této významné iniciativy. Proto 
organizuje diskuse s organizovanou občanskou 
společností ve  všech členských státech. Tím 
vznikne platforma pro výměnu a shromažďování 
názorů na nejnaléhavější sociální a hospodářské 
výzvy na vnitrostátní i evropské úrovni, a pro zjiš-
tění, jak by evropský pilíř sociálních práv mohl 
přispět k řešení těchto výzev.

Diskuse budou probíhat od září do poloviny října 
2016 a doporučení budou podkladem pro sta-
novisko EHSV týkající se evropského pilíře soci-
álních práv, které má být přijato na prosincovém 
plenárním zasedání. Stanovisko EHSV přispěje 
k  bílé knize Evropské komise o  budoucnosti 

hospodářské a měnové unie, jež má být zveřej-
něna v roce 2017. 

Stanovisko EHSV se bude týkat řady otázek, 
včetně budoucnosti práce v kontextu měnící 
se reality světa práce, jako je přechod na digi-
tální ekonomiku v EU, jak může trh práce lépe 
vyhovovat potřebám podniků, pracovníků 
a uchazečů o zaměstnání, jak zajistit udržitelnou 
a kvalitní sociální ochranu a služby a jak by měly 
být podporovány a udržovány soudržné společ-
nosti v Evropě. Předsedové tří skupin EHSV se 
ujmou role zpravodajů stanoviska EHSV, aby 
zdůraznili význam sociálního pilíře pro Výbor: 
pan Krawczyk (skupina Zaměstnavatelé), paní 
Bischoff (skupina Zaměstnanci) a  pan Jahier 
(skupina Různé zájmy).  (cad/dm)� l
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EHSV vyzývá Evropskou komisi 
k posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti a odpovědnosti 
občanů za EU
Rok pro nový impuls a větší solidaritu v Evropě

Předseda EHSV George Dassis se dne 
18. června sešel s prvním místopředse-
dou Evropské komise Fransem Timmer-
mansem, aby mu předal příspěvek 
EHSV k pracovnímu programu Komise 
na rok 2017. Výbor doporučuje posílit 
hospodářskou a sociální soudržnost, 
globální úlohu EU a smysl evropských 
občanů pro odpovědnost za EU.

Výbor ve svém příspěvku zdůrazňuje, 
že rok 2017 by měl být rokem pro 
nový impuls a větší solidaritu v Evropě. 
Doporučuje v  něm konkrétní kroky 
v souvislosti se strategií Komise na rok 
2017. Mimoto EHSV žádá, aby byl plně zapojen do 
procesu jednání o brexitu, a vybízí Komisi, aby pře-
hodnotila svých deset prioritních oblastí s přihléd-
nutím k vystoupení Spojeného království z EU.

Předseda Dassis uvedl, že „Komise musí usilovat 
o  to, aby v  Evropě obnovila smysl pro solida-
ritu a odpovědnost a znovu si získala podporu 
veřejnosti. Musí rovněž učinit vše pro to, aby co 

nejrychleji rozptýlila nynější nejistotu ohledně 
budoucnosti EU. Výsledek britského referenda je 
smutnou připomínkou toho, že evropský projekt 
bude moci postupovat kupředu pouze tehdy, 
budou-li nalezeny rychlé a účinné odpovědi na 
obavy občanů, mezi nimiž převládá rostoucí soci-
ální a ekonomická nejistota.“ (mm)� l

Diljana Slavova, předsedkyně specializované sekce 
Vnější vztahy EHSV

3

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.38304
http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/2001255
http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/2001255
http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/12043
http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/12043
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081


Září 2016 / 7  
 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 oficiální 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: 5800 výtisků
Příští číslo vyjde v říjnu 2016. 
VYTIŠTĚNO NA 100% RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

Redakce:
Alun Jones (šéfredaktor)

Daniela Marangoni (dm)

Na tomto vydání  
se podíleli:
Caroline Alibert-Deprez (cad)

Chloé Lahousse (cl)

Diljana Slavova (ds)

Jonna Pedersen (jp)

Leszek Jarosz (lj)

Milen Minchev (mm)

Silvia M. Aumair (sma)

Koordinace:
Agata Berdys (ab)

Uzávěrka dne  
5. září 2016

Adresa:
Evropský hospodářský a sociální výbor
budova Jacques Delors, Rue Belliard/
Belliardstraat 99  
B-1040 Brusel, Belgie
Tel.: (+32 2) 546 94 76
Fax: (+32 2) 546 97 64
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu

EESC info in 23 languages: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

VE STRUČNOSTI

BRZY V EHSV

Boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení musí být prioritou

„Nikdo nesmí být stranou dění,“ 
uvedla Gabriele Bischoffová, před-
sedkyně skupiny Zaměstnanci EHSV 
během své návštěvy u  vítěze Ceny 
EHSV pro občanskou společnost za rok 
2015, sdružení „Armut und Gesundheit 
in Deutschland“, což je organizace 
poskytující lékařské ošetření chudým 
a sociálně znevýhodněným. Účelem 
návštěvy bylo přesvědčit se na místě, 
jak je cena, která oceňuje a podporuje 
solidární projekty, uplatňována v praxi 
a  jak organizaci pomohla realizovat 
projekty. Zdůraznila odhodlání EHSV 
bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení: „V naší občanské společnosti 
máme mnoho angažovaných lidí,“ řekla 
paní Bischoffová, jež rámcově popsala 
přístup EHSV. „Tito lidé si zaslouží naše 
uznání a nezbytnou politickou podporu.“

Chudoba má mnoho podob: nezaměst-
nanost, bezdomovectví, nevalné či 
žádné možnosti vzdělávání, materiální 
omezení, špatné zdraví atd. Posláním, 
které si vzal za své zakladatel a ředitel 
uvedeného mohučského sdružení prof. 
Gerhard Trabert, je pomáhat chudým 
lidem, aby se uzdravili. Se svou mobilní 
klinikou objíždí lidi bez domova a soci-
álně znevýhodněné osoby. Jeho sdru-
žení je rovněž velmi aktivní, pokud jde 
o poskytování rad ohledně sociálních 
otázek, zejména pojištění a  (znovu)
začleňování do společnosti. Paní Bis-
choffová si vyslechla mnoho smutných 
příběhů – řada z nich byla o pracovnících 
najatých pod falešnou záminkou jako 
‚nepravé osoby samostatně výdělečně 
činné‘, aniž by věděli, že nemají pojiš-
tění. „Volný pohyb pracovníků je jednou 

z nejdůležitějších zásad EU,“ prohlásila, 
„je však nepřijatelné, aby zahraniční pra-
covníci byli najímáni jako ‚nepravé osoby 
samostatně výdělečně činné‘. EU může 
a musí učinit opatření, která s touto praxí 
skoncují.“ Paní Bischoffová se dozvěděla 
rovněž o mnoho úspěších, kterých orga-
nizace byla schopna docílit díky podpoře 
svých členů a  také díky uznání EHSV 
a finanční podpoře. (sma)� l

Úloha občanské společnosti v rámci 
evropské energetické unie – 
zajistit bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou 
a cenově dostupnou energii

27.  října 2016 uspořádá sku-
pina Různé zájmy konferenci na 
téma Úloha občanské společnosti 
v  rámci evropské energetické 
unie  – zajistit bezpečnou, udržitel-
nou, konkurenceschopnou a  cenově 
dostupnou energii, jež se bude konat 
v Bratislavě.

Účelem konference je dosáhnout 
lepšího pochopení úlohy, kterou 
by měla plnit občanská společnost 
při zabezpečování dodávek ener-
gie a přechodu na obnovitelné zdroje 
energie na  vnitrostátní i  regionální 
úrovni. Cílem je nasměrovat zapojení 
občanské společnosti a odborné zna-
losti tak, aby vytvářely více vazeb, part-
nerství a   dialog mezi místními, 
vnitrostátními a regionálními aktéry.

Pan Šefčovič, místopředseda Evrop-
ské komise odpovědný za energetic-
kou unii, již potvrdil svou účast jako 
hlavní řečník na zahajovacím panelu. 
Pan Šefčovič představí názor Komise 
na úlohu občanské společnosti v rámci 
evropské energetické unie.

Konference se konkrétně zaměří na 
tato témata:

�l zabezpečení dodávek energie 
a účinné dodávky

�l účinné řízení  přechodu 
na obnovitelné zdroje energie

�l energetická unie s  progresivní 
politikou v oblasti změny klimatu

�l jak může energetická politika vést 
k vnitrostátnímu a regionálnímu 
rozvoji

�l nové uspořádání trhu s elektřinou 
a  dopad na zranitelné spotřebi-
tele. (cl)� l

Delegace EHSV navštívila Moskvu za účelem podpory pokračujícího dialogu s organizacemi 
občanské společnosti Ruska

EHSV zorganizoval ve dnech 30. – 
31. srpna pracovní cestu do Ruska. Tato 
dvoudenní návštěva poskytla příleži-
tost pro to, aby se členové EHSV mohli 
setkat se zástupci občanské komory 
Ruské federace a  dalších organizací 
ruské občanské společnosti. Delegace 
EHSV jednala o současné situaci orga-
nizací občanské společnosti, zejména 
s  ohledem na  lidská práva a  životní 
prostředí.

Jako evropská instituce zastupující 
evropskou organizovanou občanskou 
společnost v rámci legislativního pro-
cesu EU v souladu se zásadami politiky 
EU vůči Rusku, je EHSV i nadále přesvěd-
čen o tom, že je nutné zachovat v kaž-
dém případě dialog mezi občanskou 
společností EU a Ruska. Při návštěvě 
Moskvy EHSV potvrdil svůj trvalý zájem 
navazovat mezilidské kontakty a pod-
porovat organizace ruské občanské 

společnosti zastupující rozličné zájmy 
a názory.

Delegace se skládala ze členů monito-
rovacího výboru EU-Rusko, kterými jsou 
pan Penttinen (skupina Zaměstnanci, 
Finsko) a paní Westerlund (skupina Různé 
zájmy, Švédsko). Členkou delegace byla 
také paní Slavova (předsedkyně speciali-
zované sekce EHSV Vnější vztahy, skupina 
Různé zájmy, Bulharsko). (mm/dm)�l

Výstava fotografií
Výstava „Les vzpomínek: Marcinelle před tragédií“

V prostorách EHSV je možné 
shlédnout výstavu profesionálního 
fotografa Maxe Pelagattiho. Výstava, 
která se koná od 21. září do 14. října 
2016, nese název „Les vzpomínek: 
Marcinelle před tragédií“ a zazname-
nává každodenní život rodin italských 
horníků v  Belgii v  letech 1946–
1956. Pro toto období byla významná 
ratifikace dvoustranných dohod Bel-
gie a Itálie v oblasti pracovní migrace 
a  bylo také poznamenáno důlním 
neštěstím v Bois du Cazier, k němuž 
došlo 8. srpna 1956.

Akce se pořádá u příležitosti 60. výročí 
katastrofy v Bois du Cazier a 70. výročí 
podepsání dvoustranných dohod.

Společně s  vernisáží proběhne 
21. září nepolitická diskuse organi-
zovaná ve spolupráci se sekcí SOC. 
Cílem diskuse bude podnítit úvahu 
o bezpečnosti pracovníků i o proble-
matice přistěhovalectví za současné 

situace a podpořit smysl pro aktivní 
evropské občanství,  solidaritu  
a toleranci. (jp)� l

Skupina Zaměstnavatelé na Evropském fóru 
nových nápadů

Jak ovlivní průmysl 4.0 stávající systém 
pracovněprávních vztahů? Jaká opatření 
by měli přijmout tvůrci politik, podniky 
a pracovníci, aby využili přínosů stávající 
digitální revoluce? Jak se změní trh práce 
v příštích letech a jakou podobu bude mít 
sociální dialog v budoucnu? Tyto otázky 
budou vzneseny během diskuse, kte-
rou uspořádá skupina Zaměstnavatelé 
v rámci Evropského fóra nových nápadů 
(EFNI), jež se bude konat na konci září 
v polském městě Sopoty.

„Probíhající čtvrtá průmyslové revoluce 
nejen zcela změní organizaci výroby, ale 
bude mít také zásadní dopad na trh práce 
a tedy i na sociální dialog,“ prohlásil Jacek 
Krawczyk, předseda skupiny Zaměst-
navatelé. „Letošní fórum je věnováno 
budoucnosti práce, a proto jsme se roz-
hodli tento dopad podrobně projednat.“

V rámci diskuse s názvem „Změní čtvrtá 
průmyslová revoluce radikálně úlohu 
a  význam organizací zaměstnavatelů 

i odborových organizací?“ se setkají soci-
ální partneři na evropské i vnitrostátní 
úrovni, včetně zástupců BusinessEurope 
a EKOS.

Evropské fórum nových nápadů je 
mezinárodním kongresem podnika-
telských kruhů, jehož se účastní vysocí 
představitelé z oblasti politiky, kultury, 
vědy a sdělovacích prostředků. Od roku 

2011 jej organizuje polská konfede-
race Lewiatan ve spolupráci s Busine-
ssEurope, městem Sopoty a polskými 
a zahraničními společnostmi a institu-
cemi. (lj)� l

Jacek P. Krawczyk, předseda skupiny Zaměstnavatelé, na Evropském fóru nových nápadů 
v roce 2015

Gabriele Bischoff, předsedkyně skupiny 
Zaměstnanci v EHSV, na návštěvě vítěze 
ceny občanské společnosti „Armut und 
Gesundheit in Deutschland“
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