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ÚVODNÍK

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

Právní předpisy týkající se platební
neschopnosti by měly odrážet skutečnost,
že podniky jsou prospěšné pro společnost

„Brexit“ a budoucnost
Chtěl bych se s Vámi podělit o několik myšlenek, které mne napadly během
významné konference, již Výbor uspořádal 13. března v Římě u příležitosti
60. výročí podepsání Smluv.
Proces vystoupení Spojeného království byl zahájen a rozhodnutí této
země je třeba respektovat. Alespoň chabou útěchou nám může být to,
když si uvědomíme, že proces evropské integrace by stejně vůbec nepokročil, kdyby se Spojené království rozhodlo v Unii setrvat za podmínek,
které pan Cameron vyjednal před referendem. Skutečnost je taková, že od
přistoupení Spojeného království v roce 1973 britské vlády obecně vzato
pouze brzdily jakoukoliv sociální politiku a veškerá opatření směřující k
hlubší integraci.
Jsem přesvědčen o tom, že jediný způsob, jak pro tento projekt získat
pevnou podporu občanů, je jednak zajistit, aby integrace pokročila a
přinášela lákavé výsledky, a jednak dát zcela jasně najevo, že prvořadým cílem je snaha o zkvalitňování života lidí, posilování regionální a
sociální soudržnosti a o harmonizaci, která musí být vždy vzestupná a
nikdy sestupná.
Co se týče samotného „brexitu“, přivítáme na plenárním zasedání pana
Barniera a učiníme potřebné kroky pro to, abychom se vyjádřili k jednáním
a k jejich vyústění.
Pokud jde o budoucnost Unie, jsem potěšen tím, že Komise zahájila
veřejnou diskusi na toto téma, a obzvláště jsem rád, že mě její předseda
pan Juncker informoval o tom, že bude Výbor požádán o vypracování
stanoviska. Hodláme se postarat o to, aby byla organizovaná občanská
společnost v našich zemích v této zásadní otázce vyslechnuta, a využijeme
k tomu všech dostupných prostředků.

Georges Dassis
předseda EHSV

POZNAMENEJTE SI V TOMTO VYDÁNÍ
6. května / EHSV, Brusel
Open Days

18.–19. května / EHSV, Brusel
Odpovědný výzkum a inovace ve
zdravotnictví

31. května – 1. června / EHSV,
Brusel
plenární zasedání EHSV
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Jednotný digitální trh: nejvyšší
prioritou musí být ochrana
spotřebitele
Data velkého objemu:
jak minimalizovat rizika
a maximalizovat užitek pro
všechny

EHSV

Dne 30. března přijal EHSV stanovisko
k návrhu směrnice týkající se platební
neschopnosti podniků, který předložila
Komise a jehož účelem je harmonizovat
postupy preventivní restrukturalizace
v celé Evropě. EHSV sice při řešení platební neschopnosti podniků plně podporuje přechod od likvidace k včasné
restrukturalizaci, jak navrhuje Komise,
ale doporučuje soubor opatření, která
by pomohla zmírnit sociální dopady
platební neschopnosti. Konkrétně

navrhuje zavést mechanismus „social
warning“, který by při vzniku potíží
sloužil jako varování pro zúčastněné
subjekty. Dále navrhuje vytvořit zvláštní
fondy, jež by zaručily vyplácení mezd,
a umožnit druhou šanci pro krachující
podnikatele pod podmínkou plného
zveřejnění finančních informací.
Pro Evropu představují podniky přínos pro společnost a podle toho by
se k nim mělo přistupovat. Zpravodaj

Antonello Pezzini (skupina Zaměstnavatelé – IT) uvedl: „Snažíme se zahájit proces, který by vedl k tomu, aby
byly podniky vnímány, jaké skutečně
jsou, tedy jako zásadně prospěšné
pro společnost, což je v zájmu
zaměstnavatelů i zaměstnanců.“ Je
třeba rozvíjet skutečnou kulturu „druhé
šance“ a zavést podpůrné struktury za
účelem poskytování pomoci podnikatelům, jejichž podniky procházejí
restrukturalizací. EHSV se domnívá,
že by mohl Komisi v její činnosti v této
oblasti pomoci.
Spoluzpravodajka Franca SalisMadinier (skupina Zaměstnanci – FR)
se k mechanismu „social warning“ vyjádřila takto: „Pro zaměstnance a jejich
zástupce je důležité, aby byli v rané
fázi a co nejdříve informováni, protože
jejich problémy lze řešit lépe, pokud lze
předvídat budoucí vývoj.“ (dm)
l

Konkurenceschopnost evropského průmyslu
vyžaduje účinné a aktuální nástroje na ochranu
obchodu v souladu s pravidly WTO
EHSV vyzývá komisařku
Malmströmovou, aby
chránila průmysl a pracovní
místa před nekalým dovozem
Předpokladem otevřeného obchodu
je spravedlnost. Konkurenceschopnost evropského průmyslu vyžaduje
účinné a aktuální nástroje na ochranu
obchodu v souladu s pravidly WTO.
EHSV ve svém stanovisku Nástroje na
ochranu obchodu – metodika, které
přijal na svém březnovém plenárním zasedání, podpořil Komisí navrhovanou novou antidumpingovou
metodiku, vznesl však požadavek na
provedení zlepšení.
Zpravodajové Christian Bäumler
(skupina Zaměstnanci – DE) a Andrés
Barcelò Delgado (skupina Zaměstnavatelé – ES) vyzvali komisařku Malmströmovou, aby urychlila reformu
nástrojů na ochranu obchodu: „Musíme
zachovat spravedlivé podmínky pro
evropský průmysl a zaručit udržení pracovních míst a růstu. Nepožadujeme protekcionismus, ale spravedlivý obchod.“

EHSV ve stanovisku podpořil návrh
počítat dumpingové rozpětí na základě
srovnávacího základu zohledňujícího
značně zkreslené výrobní a prodejní
náklady. „Oceňujeme, že Komise chce
využívat ke stanovení dumpingového
rozpětí pro dovozy ze zemí, kde do
ekonomiky významně zasahuje stát,
zvláštní metodiku, ale zároveň chceme,
aby se zohledňovalo i nedodržování
norem MOP a mnohostranných dohod
o ochraně životního prostředí,“ prohlásil
Bäumler.

www.eesc.europa.eu

EHSV je rovněž toho názoru, že by
měla platit povinnost vydávat zprávy
o zemích, které jsou známé vysokým
počtem antidumpingových případů, že
by mělo být jasně vymezeno důkazní
břemeno a nemělo by být přenášeno
na průmysl EU a že řízení týkající se
antidumpingového podnětu musí být
přístupná i podnikům, zejména malým
a středním. (sma)
l

Jednotný digitální
trh: nejvyšší
prioritou musí být
ochrana spotřebitele

Intenzivní a podnětné diskuse v rámci Evropského
dne spotřebitelů 2017, který pořádá EHSV a při
jehož příležitosti proběhla dne 21. března na
Maltě slavnostní akce, ukázaly, jak důležitá je kontrola účelnosti, kterou Komise provádí v oblasti
jednotného digitálního trhu. Mnoho stávajících
norem se při interakci spotřebitelů, obchodníků
a poskytovatelů ve virtuálním světě ignoruje.
Elektronický obchod však není jediným problémem, z nějž organizace spotřebitelů bolí hlava:
lepší právní předpisy jsou nutné i v oblastech
samořídících automobilů, zeměpisného blokování, ochrany údajů atd. Z diskusí vyšlo najevo,
že existuje prostor pro zlepšení, co se týče ochrany
spotřebitele a přístupu k digitálnímu prostředí.
Místopředseda Gonçalo Lobo Xavier zdůraznil úlohu EHSV coby fóra, na němž může občanská společnost nadnést otázky, jež jsou pro ni
významné, a řekl: „Jednotný digitální trh muže hrát
zásadní roli v oblasti ekonomiky sdílení – za předpokladu, že práva spotřebitelů budou chráněna.
Potřebujeme náležité právní předpisy a věřím tomu,
že se nám to podaří.“ Antonio Longo (skupina
Různé zájmy – IT), předseda studijní skupiny EHSV
Digitální agenda, uvedl, že by digitální společnost
měla spojovat, nikoli rozdělovat, a podtrhl nutnost
zvýšit digitální gramotnost.
Akce, na níž se sešli experti v oblasti IT, tvůrci
politiky, zástupci podnikatelských a spotřebitelských organizací a členové EHSV, byla zaměřena
na téma „Jednotný digitální trh – jaké výhody
přináší spotřebitelům?“.
Martin Siecker (skupina Zaměstnanci – NL),
předseda specializované sekce EHSV zabývající
se jednotným trhem, na závěr řekl: „Pro občany
je důležité, aby se cítili v bezpečí, když se ‚ponoří‘ do
digitálního světa. Společně bychom měli usilovat
o to, abychom Evropě dali právní předpisy, jež jsou
nezbytné k ochraně nejslabšího článku řetězce, tedy
spotřebitele.“ (sma)
l

Komisařka Crețu vyzvána k zohlednění specifických
problémů ostrovů EU
Evropské ostrovy jsou domovem 21 milionů
lidí, tj. zhruba 4 % obyvatel EU. Vzhledem ke
své odlehlosti a izolovanosti od pevniny se tato
území často potýkají s vážnými strukturálními znevýhodněními. EHSV během diskuse s komisařkou
pro regionální politiku Corinou Crețu vyzval k přijetí integrovaného politického rámce pro řešení
sociálních, hospodářských a environmentálních
problémů ostrovů.
„Ostrovy EU a ostrovní členské státy čelí velmi specifickým podmínkám, a EU musí tuto skutečnost

zohlednit. A nejde jen o peníze, ale i o politickou
flexibilitu. Univerzální přístup zjevně nepřináší
žádoucí výsledky,“ uvedl pan Stefano Mallia
(skupina Zaměstnavatelé – MT), zpravodaj EHSV.
„Vyzýváme Komisi, aby brala podmínky ostrovních oblastí v úvahu při navrhování nových politik
a zajistila větší míru flexibility.“
Komisařka Crețu zdůraznila, že hodlá usilovat
o to, aby politika soudržnosti „byla i nadále hlavním investičním nástrojem EU ve všech regionech.
Ostrovy skutečně čelí značným znevýhodněním,

mají však rovněž potenciál v oblasti výroby energie a coby prostředí pro testování moderních
technologií, obnovitelných zdrojů energie atd.
Naší povinností je jim v tomto úsilí pomáhat, a to
i prostřednictvím pružnějších ustanovení pro
ostrovy.“
EHSV ve svém stanovisku Ostrovy v EU zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí na uznání
jedinečnosti problémů, před nimiž ostrovy stojí,
a vyzývá EU, aby definovala integrovaný legislativní
rámec k překonání těchto problémů. (mq)
l

Data velkého objemu: jak minimalizovat rizika a maximalizovat
užitek pro všechny
Studie zveřejněná EHSV zkoumá
etiku dat velkého objemu
v souvislosti s politikou EU

2) evropský systém certifikací – podobný ISO –,
jenž by uživatelům digitálních služeb pomáhal rozpoznat společnosti dodržující etické
zásady ochrany osobních údajů;
3) přehled o správě údajů ukazující, jak podniky
dodržují evropské standardy ochrany údajů;
4) evropskou databázi elektronického
zdravotnictví;
5) digitální vzdělávání v oblasti dat velkého
objemu.

EHSV nedávno zveřejnil studii Etika dat velkého
objemu, již vypracovala italská společnost Evodevo specializující se na data velkého objemu,
sémantickou analýzu a zpravodajské informace
z otevřených zdrojů. Studie se zaměřuje na etické
a společenské dopady dat velkého objemu
a zkoumá 5 opatření, která by měla zamezit
nerovnováze mezi využíváním digitálních služeb
jednotlivci a tím, jak subjekty shromažďující údaje
díky stále se zrychlující digitální revoluci shromažďují stále větší objemy dat.

Pierre-Jean Coulon (skupina Zaměstnanci –
FR), předseda specializované sekce TEN, k tomu
dodává: „Digitální služby jsou dnes tak rozšířené,
že většina z nás si život bez nich už neumí představit. Evropským občanům je proto nezbytné umožnit,
aby je mohli co nejlépe využívat, aniž by se při tom
vzdávali práv a ochrany, jichž požívají v tradičnějších oblastech. EHSV má v úmyslu hrát při vytváření
podmínek pro naplnění tohoto cíle aktivní úlohu.“
(dm)
l

Studie navrhuje následující opatření:
1) evropský internetový portál, kde budou
občané moci získat přístup k informacím
o osobních údajích, které poskytli výměnou
za služby;

Vesmír má pro evropskou společnost ohromný
potenciál. Údaje z družic lze využívat k poskytování služeb, které mohou výrazně zlepšit každodenní život evropských občanů. Nová kosmická
strategie Evropské komise do značné míry vytyčuje cestu pro civilní využití vesmíru v Evropě,
jak EHSV uvedl ve svém nedávno přijatém stanovisku, měla by však ještě více usilovat o zužitkování všech přínosů vesmíru pro evropskou
společnost.
Od monitorování pěstovaných plodin po předcházení přírodním katastrofám, od geolokalizace
po řízení migračních toků – to jsou jen některé
ze stávajících a potenciálních způsobů, jak může
Evropa využívat údajů, které na Zem posílají její
družice. Nicméně v zájmu co nejlepšího využití těchto údajů musí Komise zřídit centra pro
data velkého objemu, která je budou předběžně
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Vesmír není jenom o raketách,
nýbrž skýtá všem Evropanům
četné přínosy
zpracovávat a zpřístupňovat podnikům, včetně
malých a středních podniků, a dalším subjektům.
„Vesmír již není výhradní doménou velkých společností, jako je Airbus. Je tady řada příležitostí pro malé
a střední podniky, které mohou vyvíjet nové materiály a postupy. Tyto podniky dosahují zvlášť dobrých
výsledků při vyvíjení kreativních aplikací a služeb,“
prohlásil zpravodaj tohoto stanoviska Mindaugas Maciulevičius (skupina Různé zájmy – LT).
V několika členských státech již lze nalézt příklady.
EHSV rovněž zdůraznil, že je nutné vyčlenit na
oblast vesmíru odpovídající prostředky, aby bylo
možné konkurovat předním hráčům na tomto
poli. V současném okamžiku se tak neděje. Třebaže má Evropa v absolutním vyjádření druhý
největší rozpočet na kosmickou činnost na světě,
z hlediska podílu tohoto rozpočtu na HDP je až

na šestém místě. I Čína a Rusko věnují na činnost
v oblasti vesmíru obrovské částky, tato čísla však
nejsou v plném rozsahu známa. Mimoto EHSV
upozornil na to, že kosmická strategie EU bude
úspěšná pouze tehdy, bude-li do oblasti vesmíru
investovat také soukromý sektor.
Výbor položil rovněž velký důraz na vzdělávání.
S aktivitou v oblasti vesmíru jsou spojena vysoce

kvalifikovaná pracovní místa. Evropa musí vyškolit
či přeškolit evropské pracovníky a mladé lidi, aby
byla uspokojena poptávka trhu po dovednostech
souvisejících s vesmírem, zejména co se týče
využívání údajů. Současně musí zvýšit povědomí
občanů o potenciálu, který vesmír pro celou společnost představuje. (dm)
l

Prohlášení předsedy EHSV
u příležitosti 60. výročí podepsání
Římských smluv

TRH PRÁCE SE DOSUD NEOTEVŘEL AUTISTŮM
Jen 10 až 24 % dospělých osob trpících autismem má zaměstnání, zaznělo v diskusi, kterou 3. dubna uspořádala specializovaná
sekce EHSV Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC).
Výbor uspořádal tuto diskusi, která se soustředila na zaměstnávání osob s autismem, aby připomněl Světový den zvýšení
povědomí o autismu (2. dubna) a podpořil kampaň vedenou
sdružením Autism Europe usilující o to, aby byla společnost vůči
těmto lidem otevřenější.
Účastníci diskuse uvedli, že osoby trpící autismem čelí předsudkům a překážkám, když hledají zaměstnání nebo se snaží si je
udržet. S patřičnou podporou a porozuměním se však mohou stát produktivními členy společnosti.
„Většina autistů není pracovně aktivní,“ říká Donata Pagetti Vivanti, místopředsedkyně Evropského fóra zdravotně postižených a bývalá předsedkyně Autism Europe, a uvádí, že jen necelých
10 % lidí postižených autismem pracuje. Autism Europe toto číslo odhaduje na 10 až 24 %.
Paní Pagetti Vivanti se domnívá, že programy celoživotního učení a lepší sladění nabídky a poptávky
v oblasti pracovních míst mají zásadní význam pro jejich začlenění na trh práce.
Pan Dirk Rombaut uvádí jako příklad osvědčeného postupu společnost Passwerk v Antverpách,
která úspěšně zaměstnává softwarové inženýry s poruchami autistického spektra (PAS). Po posouzení jejich schopností a specificky upraveném odborném proškolení s nimi pak pracují osobní
poradci, kteří jim pomáhají vyrovnat se s pracovními nároky.

Je to přesně na den šedesát let, co byly podepsány
Římské smlouvy. Nebylo to poprvé ani naposled,
kdy mezi sebou evropské země uzavřely dohodu,
tato událost ovšem představuje klíčový okamžik
v osvíceném, ušlechtilém a smělém procesu, který
zdatné ženy a zdatní mužové zahájili po skončení
strašlivé války, během níž byly spáchány ty nejohavnější zločiny.
Tento proces byl pravým opakem toho, jenž o pár
let dříve zpustošil Evropu a celý svět. Proti všemu,
co způsobilo zkázu – proti násilí, zášti, rasismu,
sobeckému nacionalismu, diktatuře, nesmyslnosti a pošlapávání lidských práv –, postavil to,
co bylo třeba vybudovat, to jest mír, demokracii,
spravedlnost, svobodu, rovnost, spolupráci, dialog,
solidaritu a úctu vůči ostatním.
V onen den bylo založeno „hospodářské“ společenství, z preambule je však naprosto jasné, kam
tato iniciativa směřovala – signatáři v ní totiž za
základní cíl svého úsilí označili „neustálé zlepšování životních a pracovních podmínek svých
národů“. Prohlásili, že jsou „rozhodnuti zachovat
a upevnit [...] mír a svobodu“, a neváhali vyzvat
„ostatní národy Evropy, které jejich ideál sdílejí, aby
se k jejich úsilí připojily“, a to ve snaze o zmenšení
„rozdílů mezi jednotlivými regiony“ a odstranění

„zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů“.
Hospodářské společenství bylo zcela zjevně zaměřeno především na lidi, jednotlivce, občany a jejich
životy.

Pan Rombaut říká, že takové poradenství a odborná příprava pracovníků s PAS se osvědčily jako
investice, která se vyplatila neuvěřitelným způsobem.

Ještě mnoho z nás ví, jak Evropa vypadala v roce
1957, protože jsme to zažili na vlastní kůži. A jak
pro spoustu z nás bohužel vypadala ještě po řadu
těžkých let, protože signatářských zemí bylo stále
jen šest. Společenství, které se tehdy rodilo, bylo –
třebaže se mu určité věci dají vytknout – pro ty,
jimž přinášelo prospěch, skutečným dobrodiním.
Bylo rovněž vzorem a nadějí pro ty, kdo se chtěli
stát jeho členy, byť by to mělo být pouze proto,
aby unikli strádání či diktatuře. Pamatuji si doby,
kdy nikdo ve Společenství nijak vážně nezpochybňoval jeho podstatu – kritizován byl spíše pomalý
postup – a kdy bylo přistoupení k němu téměř
všemi zvnějšku vnímáno jako kýžený ideál.

EHSV a Autism Europe přispěly ke zvýšení povědomí o autismu rovněž uspořádáním fotografické
výstavy, na níž byla představena díla tří fotografů. Výstava je součástí kampaně nazvané Odstraňme
společně překážky, které musejí překonávat autisté – vytvořme přístupnou společnost. (ll)
l

Přečíst si znova tyto staré dokumenty a záznamy
a zamyslet se chvíli nad naší historií není součástí
teoretického bádání ani projevem nostalgie. Je to
něco zcela aktuálního – je naší povinností, abychom
našim dětem zanechali svět v pořádku, a to pokud
možno „udržitelným“ způsobem ve všech ohledech,
přestože nikdy není nic definitivní a vždy bude třeba
se snažit, abychom se posunuli dál.

„Je naprosto nesmyslné takové lidi nějak držet stranou,“ uvedl.

Byla to právě Smlouva o založení Evropského společenství, jíž byl zřízen Evropský hospodářský a sociální výbor, který se podle ní skládá „z představitelů
různých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti, zejména výrobců,
zemědělců, dopravců, zaměstnanců, obchodníků
a řemeslníků, příslušníků svobodných povolání, spotřebitelů a veřejnosti“. Bylo to moudré rozhodnutí
hned ze dvou důvodů: zaprvé se díky němu instituce
mohou dozvídat o postojích organizací občanské
společnosti (i když se tento pojem v roce 1957 ještě
nepoužíval) a zadruhé těmto organizacím nejenom
umožnilo vyjadřovat své názory, ale – a především –
je posadilo k jednomu stolu v Bruselu a dalo jim za
úkol, aby se vzájemně poznávaly, respektovaly se,
hovořily spolu, vypracovávaly společně stanoviska
a staly se součástí celého tohoto procesu.

Mnohé prvky této Smlouvy – obecné zásady – byly
správné a politicky důvtipné a i při zpětném pohledu
si tento charakter uchovávají.
Je na nás, abychom je umístili do centra pozornosti,
poněvadž na nich záleží. Musíme informovat o tom,
co to je Evropská unie, proč existuje a k čemu má
sloužit.
Je na nás, abychom se postarali o to, aby v souladu
s myšlenkou, která byla u vzniku Společenství, byla
EU jednotná, demokratická, solidární, mírová, prosperující a pozorná vůči potřebám svých občanů.
V Bruselu dne 25. března 2017

l

Zákaz glyfosátu – otázka, která
rozděluje Evropu
vyzvala Franziska Achterberg (Greenpeace), aby
byl v EU zakázán.
Graeme Taylor (ECPA) vyjádřil názor, že glyfosát
je životně důležitý pro zemědělství, a to s ohledem
na výzvu, kterou je zajišťovat v roce 2050 potravu
pro devět miliard lidí, když 40 % celosvětové
úrody každý rok podlehne škůdcům a chorobám.

EHSV pozval zastánce i odpůrce
k diskuzi o zákazu, jejž navrhuje
evropská občanská iniciativa
Specializovaná sekce NAT pozvala na 5. dubna
příznivce a odpůrce evropské občanské iniciativy, která vyzývá k zákazu glyfosátu a nasbírala
již 640 000 podpisů.

„Alternativa ke glyfosátu jednoduše neexistuje,“
řekla Oana Neagu (Copa Cogeca). Zákaz by měl
negativní dopad na plodiny, jelikož by bylo zapotřebí o 20–30 litrů paliva na hektar více a týdenní
pracovní doba by se zvýšila o 50–80 hodin.
Oliver Moore (ARC 2020) uvedl, že hlavním problémem je to, že glyfosát je „neselektivní“ (hubí
veškeré rostliny) a „antimikrobiální“ (hubí rovněž bakterie, řasy a houby), a navrhl místo něj
agroekologii.

Tato evropská občanská iniciativa klade tři požadavky: zakázat glyfosát, změnit postup
schvalování pesticidů a navrhnout stanovení povinných cílů pro snižování využívání pesticidů platných v celé EU.

Michael Flueh (Komise) řekl, že právní předpisy
EU patří k nejpřísnějším na světě, a poznamenal,
že do rozhodovacího procesu byly zapojeny úřad
EFSA a agentura ECHA a oba došly k závěru, že
není pravděpodobné, že by glyfosát byl genotoxický či karcinogenní.

Během diskuse zazněly protichůdné názory řečníků. S odkazem na posouzení IARC a WHO, podle
nichž je glyfosát „pravděpodobně karcinogenní“

Cílem EHSV je poskytnout diskusní platformu pro
všechny relevantní návrhy evropských občanských iniciativ.
l

Slyšení EHSV – zastaralé právní předpisy EU brání
boji proti padělaným a pirátským výrobkům
Odvětví padělaného zboží ohrožuje zaměstnanost a růst v Evropě a připravuje vlády o miliardy
eur na daňových příjmech. V důsledku elektronického obchodování se však dovoz padělaného zboží v uplynulých deseti letech na celém
světě zdvojnásobil. Je nejvyšší čas, aby Komise
a členské státy aktualizovaly evropský právní
rámec, tak aby odpovídal potřebám 21. století, a zavedly nezbytné kontroly a odpovídající
dohled nad trhem. Spotřebitelé musí být lépe
informováni, jejich právo na informace je totiž
zakotveno v článku 169 SFEU. Soukromý a veřejný
sektor musí v boji proti produktovému pirátství
spolupracovat.
Tato problematika byla předmětem slyšení EHSV
na téma Odvětví padělaných a pirátských
výrobků, které se konalo dne 6. dubna a u jehož
příležitosti se sešli významní odborníci z průmyslu,

podnikatelské sféry a zástupci sdružení zaměstnanců, příslušných platforem a Komise.
„Komisi se nepodařilo vypracovat solidní právní
rámec,“ konstatoval Antonello Pezzini, zpravodaj stanoviska EHSV z vlastní iniciativy k tomuto
tématu. Poukázal na své vlastní zkušenosti a na
věčný boj proti padělání v italském textilním
průmyslu a v odvětví vyspělých technologií a zdůraznil, že Evropa již v této oblasti nemůže nadále
používat nástroje patřící do minulého století.
Akce se účastnili také zástupci některých průmyslových odvětví, která jsou dotčena nejvíce –
včetně kožedělného a farmaceutického průmyslu,
výroby hraček, stavebnictví a odvětví luxusního
zboží, a informovali o problémech, s nimiž se potýkají v souvislosti s paděláním, a o tom, co proti
tomuto problému podnikají. (sma)
l
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skupina Zaměstnavatelé
v EHSV
Význam sociálního dialogu, úloha
organizací zaměstnavatelů, hospodářská situace v balkánských zemích,
pokrok v procesu přistoupení a současné politické výzvy – taková byla
hlavní témata diskuse balkánských
zaměstnavatelů u kulatého stolu, která
se uskutečnila ve slovinské Lublani
dne 22. března 2017. Na této akci se
sešli představitelé organizací zaměstnavatelů ze Slovinska, Chorvatska,
Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory a Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie.

Představitelé organizací zaměstnavatelů, kteří se tohoto setkání zúčastnili,
si vzájemně poreferovali o současném
politickém a hospodářském vývoji
ve svých zemích. Zaměstnavatelé
ze zemí, které chtějí vstoupit do EU,
popsali řadu problémů, s nimiž se
jejich země potýkají, jako je například
nedostatečná konkurenceschopnost
a pomalý postup přístupových jednání. Účastníci se shodli na tom, že
posílení regionální spolupráce by
pomohlo připravit tyto země na členství v EU.
Na závěr této konference zdůraznil
předseda skupiny Zaměstnavatelé

NOVÉ PUBLIKACE
Jak organizace občanské
společnosti pomáhají
uprchlíkům a migrantům
v EU
pozitivní zkušenosti a slibné
postupy prezentované v rámci
Ceny EHSV pro občanskou společnost za rok 2016
Jacek Krawczyk, že tato skupina hodlá
se zaměstnavateli a podnikatelskými
organizacemi z balkánských zemí
i nadále spolupracovat.
Konferenci uspořádaly společně
skupina Zaměstnavatelé a Sdružení
zaměstnavatelů Slovinska (ZDS). l

Skupina Zaměstnanci bude diskutovat o programu
maltského předsednictví a obchodní politice EU
skupina Zaměstnanci v EHSV
Skupina EHSV Zaměstnanci uspořádá
při příležitosti maltského předsednictví
mimořádnou schůzi na Maltě, která se
uskuteční ve dnech 11. a 12. května.
První den bude věnován hospodářské
a sociální situaci na Maltě a prioritám
a programu maltského předsednictví.
Předsedkyně skupiny Zaměstnanci
Gabriele Bischoff svým uvítacím proslovem zahájí důležitou panelovou diskusi. Maltský premiér Joseph Muscat
pohovoří o výzvách pro maltské předsednictví a o jeho výsledcích. Spolu
s ministrem pro rodinu a sociální solidaritu Michaelem Farrugiou, ministrem financí Edwardem Sciclunou,

ministrem školství a zaměstnanosti
Evaristem Bartolem a ministrem cestovního ruchu Edwardem Zammitem
Lewisem se budeme zabývat sociální
a hospodářskou soudržností, situací na
trhu práce a pracovněprávními vztahy
na Maltě a v EU.
Debaty budou zaměřeny na naléhavou potřebu oživit evropský projekt
přijetím souboru opatření, která zajistí
vzestupnou konvergenci mezi zeměmi
EU i v rámci jednotlivých zemí, pokud
jde o životní a pracovní podmínky.
Pracovníci a občané začnou EU znovu
důvěřovat jedině tehdy, bude-li EU
schopna nacházet a zavádět konkrétní řešení jejich problémů tím, že

zajistí kvalitní pracovní místa a plnou
zaměstnanost, rovné hospodářské
a společenské příležitosti, sociální ochranu a osobní bezpečnost
a prosperitu.
Druhý den bude zasvěcen tomu,
jak by se dalo docílit spravedlivější
a transparentnější obchodní politiky EU, která by skutečně přinášela
prospěch pracovníkům a občanům
a neohrožovala by sociální normy
ani svobodu odborových organizací.
Profesor pracovního práva Reingard
Zimmer a představitel valonské
vlády Thierry Delaval by měli pronést významné příspěvky na téma
Komplexní hospodářské a obchodní
dohody (CETA). (mg)
l

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030: nová hranice pro EU
v oblasti práv a pokroku, 22.–23. května 2017, Brusel
skupina Různé zájmy v EHSV
Vydat se na kolektivní cestu s cílem osvobodit lidstvo od tyranie chudoby a vytvořit
novou všeobecnou agendu, jež stanoví lidská práva pro všechny, jsou velmi ambiciózní cíle. Ještě větší výzvou však je přejít
od prohlášení ke skutečným opatřením,
a mimořádný význam tudíž má účinné
řízení Agendy 2030. Není třeba pochybovat o tom, že se tato agenda stane skutečností pouze tehdy, budou-li občané
aktivně podporovat nezbytné přechody
a bude-li do těchto procesů přímo zapojena občanská společnost.
Konference, kterou pořádá skupina Různé zájmy, k tomuto faktu
přihlédne a uplatní přístup sestávající
ze čtyř prvků:
●● Zaprvé, bude se snažit potvrdit, že
se Agenda pro udržitelný rozvoj

2030 skládá ze tří rovnocenných
rozměrů (hospodářského, sociálního a environmentálního),
které jsou ze své podstaty spjaty,
vzájemně se posilují a jsou neoddělitelné. Pokrok v realizaci cílů
udržitelného rozvoje bude záviset
na tom, v jakém rozsahu se tato
vzájemná provázanost projeví
v politických a technických rozhodnutích. Je proto nutné měřit
růst i jinak než jen na základě
HDP a přejít od těchto ukazatelů
k tvorbě politik.
●● Zadruhé, akce bude demonstrovat příležitosti, jež Agenda 2030
skýtá a jež mohou vést k tolik
potřebným pozitivním scénářům
týkajícím se demokracie a udržitelného rozvoje Evropy. Agenda 2030
je bez pochyby nejvhodnějším
rámcem k usměrnění evropských
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Kulatý stůl zaměstnavatelů
z balkánských zemí – současné
výzvy a vyhlídky do budoucna

a vnitrostátních strategií, pokud
jde o vypořádání se se současnými
i budoucími společenskými změnami. Celkovým rámcem určujícím
orientaci takového přístupu je
jazyk práv (jak práv všeobecných,
tak práv jednotlivých komunit).
●● Třetím cílem bude zlepšit informování o přínosech provádění
cílů udržitelného rozvoje pro jednotlivce i pro komunity. Za tímto
účelem bude prezentována řada
případových studií zabývajících
se iniciativami na místní úrovni.
●● Čtvrtým cílem pak bude posoudit,
jaká by byla nejúčinnější úloha,
kterou by občanská společnost
mohla hrát při řízení realizace
cílů udržitelného rozvoje na vnitrostátní i evropské úrovni za účelem společného plnění Agendy
2030. (cl)
l

Každá z 284 iniciativ, jež se ucházely
o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2016, přinesla podnětné
zkušenosti a úspěšné postupy, které
vyzdvihují úlohu občanské společnosti při poskytování humanitární
pomoci a v oblasti sociální solidarity
a její příspěvek k socioekonomickému
začlenění migrantů, žadatelů o azyl
a uprchlíků v EU.

a oblasti činnosti. Brožura skýtá aktuální obrázek organizací občanské společnosti, jež se angažují v dané oblasti.

Tato publikace podává obecný přehled o Ceně pro občanskou společnost
a představuje pět vítězných projektů
a také výběr z iniciativ navržených
dalšími kandidáty. Iniciativy byly rozděleny do osmi skupin podle tématu

K dispozici je on-line i v tištěné podobě
v angličtině, francouzštině a němčině.
Naleznete ji zde: Jak organizace občanské společnosti pomáhají uprchlíkům
a migrantům v EU | Evropský hospodářský a sociální výbor (fgr)
l

60. výročí EU v Paříži

Dne 24. března promluvil člen EHSV Thierry Libaert (skupina Různé zájmy –
FR) jménem Evropského hospodářského
a sociálního výboru na akci na vysoké

úrovni, která se konala v Paříži u příležitosti 60. výročí EU. Akce se zúčastnili také
francouzští členové EHSV Christophe
Lefèvre (skupina Zaměstnanci), Laure
Batut (skupina Zaměstnanci) a Emmanuelle Butaud (skupina Zaměstnavatelé). Uskutečnila se na pozvání pařížské
starostky a sponzorovaly ji zastoupení
Evropské komise a informační kancelář
Evropského parlamentu v Paříži, francouzská pobočka Evropského hnutí
a EHSV. Každý z řečníků byl požádán,
aby vyzdvihl dva významné úspěchy
EU a dvě zásadní výzvy, před nimiž EU
stojí.
l

Evropský pas k aktivnímu
občanství nyní on-line
Evropský pas k aktivnímu občanství (EPTAC), jenž byl dosud k dispozici ve 23 úředních jazycích EU v tištěné
podobě, patří k nejúspěšnějším publikacím EHSV. S potěšením oznamujeme
spuštění jeho elektronické verze, jež
nabízí dynamické rozhraní s dodatečnými fakty a funkcemi, jakož i s rychlými odkazy, kvízy a infografikou, která
dokresluje uváděné informace a přehledně znázorňuje práva občanů.
Pas propojuje jednotlivé občany,
organizace občanské společnosti
a jejich nápady s institucemi EU a celoevropským procesem rozhodování.
Má občanům poskytnout pomoc
a vodítko, aby byly vyslyšeny
jejich názory, tím, že je pobídne

k pokládání některých základních otázek o načasování (kdy bych měl jednat?),
spolupráci (s kým bych měl spojit síly?)
a prostředcích (které z dostupných participativních nástrojů bych měl využít?)
v souvislosti s aktivním občanstvím
a participativní demokracií v EU.
Tato elektronická verze je k dispozici
v angličtině, francouzštině a němčině.
(fgr)
l
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Naši mladí věří v Evropu –
nesmíme je zklamat!

Vaše Evropa, váš názor 2017 – EHSV se ptá
evropské mládeže: EU v šedesáti: co dál?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rád bych toto zvláštní vydání
našeho bulletinu zahájil úvahou
o tom, jaké ponaučení si můžeme
odnést z 8. ročníku akce Vaše
Evropa, váš názor, jež se uskutečnila na konci března, a chtěl bych
se s Vámi rovněž podělit o některé
myšlenky a o naděje a obavy, jež
vyjádřili mladí Evropané, kteří se
této akce zúčastnili, a jež máme
jejich jménem předat čelním představitelům EU.
Tuto dvoudenní akci jsem sledoval
a mohu s jistotou říct, že budoucnost Evropy vidím pozitivně.
Tito mladí lidé jsou důkazem toho,
že se naše mládež ubírá správným
směrem. Ukázali, že jsou bystří a že
nejsou lhostejní ke svým evropským spoluobčanům a k životnímu
prostředí, v němž všichni žijeme. Moc si přejí přispět k budoucnosti, v níž bude
vládnout spravedlnost, prosperita a mír. A v neposlední řadě mají víru v Evropu.
Věří v sílu jednoty, soudržnosti a solidarity.
Jsem si jist tím, že mladí Evropané jsou naší přítomností i budoucností, jak nám
ve své zahajovací řeči připomněl impozantně výmluvný 17letý kyperský esejista,
a já je vybízím, aby využili všech prostředků a nástrojů, jejichž prostřednictvím
mohou být jejich názory vyslyšeny.
Vyzývám vlády členských států a orgány EU, aby navýšily investice do programů,
jako je Erasmus (i já mohu s hrdostí prohlásit, že jsem „produkt Erasmu“) a pobízely
k tomu, aby více dospívajících absolvovalo část svých studií či odborné přípravy
v jiném členském státě. To je důležité nejen pro zlepšování vzájemného porozumění, ale také proto, aby mladí lidé měli motivaci ke zdokonalování svých znalostí
cizích jazyků. Jak všichni víme, cizí jazyky otevírají dveře a staví mosty.
Nebylo pro mě překvapením, že dva ze tří návrhů s nejvíce hlasy poukazovaly na
nutnost vytvořit společný evropský příběh, ať již pomocí zábavného, ale poučného audiovizuálního obsahu a sociálních médií, nebo prostřednictvím učebnic
dějepisu.
Mladí účastníci apelovali na vrcholné představitele, aby podněcovali zájem o politiku
tím, že se budou v případě Evropské unie zaměřovat na „atraktivní obsah“. Rád
bych dodal, že všechny evropské zúčastněné subjekty – čelní političtí představitelé
a poslanci, ale i my, tedy organizovaná občanská společnost – musíme šířit příběh
Evropy, vzít si tento projekt za svůj a ukázat, jakého obrovského pokroku Evropa za 60
let dosáhla – hospodářsky, sociálně i co se týče toho, jak moc si evropská společnost
cení životního prostředí a jak se o jeho ochranu zasazuje na globální úrovni. Nesmíme
zapomínat ani na to, že se podařilo integrovat 13 zemí, jež až donedávna byly od
nás ostatních odděleny. To je jeden z nejdůležitějších milníků historie 20. století.
Pro mladé Evropany je rovněž důležité sdílené porozumění evropským dějinám – od
východu k západu a od severu k jihu. Je důležité, aby se ve školách vyučovalo – a to
z evropské perspektivy a se zaměřením se na fakta, bez obviňování či hanění –
o dvou válkách, jež ve 20. století zničily naděje a životy milionů lidí. Při tom je třeba
se podrobněji věnovat příčinám: jak se tolik nespokojenosti a nenávisti rozšířilo
jako nakažlivá nemoc po celém světadíle? Jak se některým děsivým autoritářským
vůdcům podařilo uchvátit takovou moc? Jak k něčemu takovému mohlo opět dojít
na konci století na Balkáně? Ze všeho nejdůležitější však je, abychom si z této historie
odnesli ponaučení – především to, že ať se v Evropě potýkáme s jakýmikoli
problémy, nesmíme dát nacionalismu šanci, aby nás rozeštval. Dlužíme
to naší evropské mládeži. A všichni to dlužíme Evropě.
Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV

„Jste naše přítomnost i budoucnost
a Evropa vás potřebuje,“ byla slova,
kterými místopředseda EHSV Gonçalo
Lobo Xavier přivítal 99 mladých lidí na
výroční akci Vaše Evropa, váš názor
pořádané Evropským hospodářským
a sociálním výborem (EHSV). Místopředseda je vybídl k tomu, aby využili
této jedinečné příležitosti navázat kontakt se svými protějšky z jiných zemí
Evropy, aplikovat své jazykové znalosti, vzájemně se o sobě něco dozvědět a získat nové přátele, kteří mohou
změnit jejich život a to, jak pohlížejí na
velkolepý projekt zvaný Evropská unie.
Ve dnech 30. a 31. března uspořádal
EHSV svou výroční akci pro mladé lidi
nazvanou Vaše Evropa, váš názor.
Vzhledem k tomu, že se konala bezprostředně po 60. výročí evropského
projektu i Evropského hospodářského
a sociálního výboru samotného, položil EHSV mladým účastníkům otázku:
„EU v šedesáti: co dál?“ Z více než
680 přihlášek bylo v prosinci vybráno
33 škol, z nichž každá vyslala tři žáky
a jednoho učitele, aby v Bruselu diskutovali o budoucnosti Evropy, a tedy
i o své vlastní budoucnosti, z pohledu
dospívajících.
Předseda Georges Dassis ve svém
zahajovacím proslovu uvedl, že od
finanční krize – „jež ani neměla svůj
počátek v Evropě, nýbrž ve Spojených
státech“ – je image projektu EU poněkud poskvrněna. „Evropa ztratila svůj
lesk. Jedním z důvodů je to, že lidé občas
mají dojem, že Evropa patří pouze velkým podnikům a bankám, ale ona patří
v první řadě evropským občanům.“
Vzpomenul své mládí a to, jak musel
začít pracovat ve 12 letech – jako
mnoho jeho vrstevníků –, a upozornil

mladé lidi, že by měli převzít odpovědnost: „Od sedmdesátých let dochází
ke stabilnímu nárůstu blahobytu.
Avšak to, co dnes bereme jako samozřejmost, nespadlo z nebe. Starší
generace – vaši rodiče a prarodiče –
se zasloužili o evropskou prosperitu,
často za cenu velkých obětí. Vaším
úkolem nyní je postarat se o to, aby
Evropa zůstala světadílem blahobytu
a míru, a reagovat a postavit se populistům, kteří chtějí naši Evropu zničit.“
Místopředseda Evropské komise Jyrki
Katainen pak ve svém projevu, jímž
přivítal přítomné mladé lidi, zmínil
konečné rozhodnutí o brexitu, které
ten týden padlo: „Je to smutný okamžik, když jeden z členů opouští
společenství, ale musíme to rovněž
brát jako příležitost vytvořit novou
EU s 27 zeměmi a případně dalšími
zeměmi, jež k ní v budoucnu přistoupí.“ Co se týče diskusí v rámci akce
Vaše Evropa, váš názor, pobídl mladé
studenty, aby mluvili o Evropě, jakou
si přejí, a aby pamatovali na to, že
„logikou, na níž je EU postavena, je
to, že mnoho globálních problémů,
jako je bezpečnost, změna klimatu či
migrace, nemůže řešit jediný členský
stát, nýbrž jsou zapotřebí spojené síly
27 států“.

www.eesc.europa.eu

V průběhu této jedenapůldenní akce
pracovali mladí účastníci v menších
skupinkách i v rámci plenárních zasedání na vytyčení směru, kterým by
se budoucí Evropa měla ubírat, a na
přípravě návrhů, jak dosáhnout stanovených cílů. Na závěr proběhlo hlasování a výběr tří návrhů. Ty teď budou
zaslány Komisi, jež – jak zdůraznil pan
Katainen – s velkým zájmem očekává
zpětnou vazbu účastníků k pěti scénářům budoucnosti Evropy uvedeným
v bílé knize předsedy Evropské Komise
Junckera.
Na úspěchu akce se rovněž velmi
aktivně podílelo 33 účastnících se
profesorů, kteří studenty připravili
a doprovázeli je na jejich cestě do
Bruselu. Pro profesory bylo uspořádáno souběžně probíhající zasedání k navázání profesních kontaktů
a zvláštní prohlídka návštěvnického
centra Evropského parlamentu (Parlamentaria). Měli možnost podělit se
o osvědčené postupy a dozvědět se
něco více o úloze EHSV. „Poslouchejte
své učitele,“ řekl pan Lobo Xavier,
„odvádějí ohromnou práci, že vás
podporují a sdílí vaše hodnoty.“
EHSV akci Vaše Evropa, váš názor letos
uspořádal již osmým rokem v řadě, přičemž stále se zvyšující počet přihlášek
a nadšená účast mladých lidí potvrzují, že akce tohoto typu jsou zapotřebí, neboť představují platformu, jež
umožňuje, aby názory mladých lidí byly
vyslyšeny. (sma)
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Mladí Evropané vyzývají EU, aby řešila
plýtvání potravinami a problém chudoby
Lepší monitorování a řízení v oblasti
potravinového odpadu, osnovy pro
výuku evropských dějin, jež přispějí
k boji proti nacionalismu, a evropský
den pro školy, díky němuž budou
mladí lidé lépe rozumět EU: to byla
hlavní doporučení, jež politickým činitelům dali studenti, kteří se zúčastnili
akce Vaše Evropa, váš názor (YEYS),
s cílem vypořádat se s výzvami, jimž
EU čelí.
Na uvedené akci pro mladé lidi, kterou organizuje Evropský hospodářský
a sociální výbor (EHSV), se sešlo 100
bystrých středoškolských studentů
z 33 škol ze zemí EU 28 a pěti kandidátských zemí, aby se podělili o čerstvé
myšlenky ohledně směru, kterým by se
EU měla v následujících letech ubírat.
„Spousta lidí se domnívá, že mladá
generace není nic víc než jen budoucnost, která se teprve rodí,“ řekl Andri
Pandoura, 17letý vítěz evropské soutěže Youth Essay Competition za rok
2016. „Ale to nejsme. My jsme přítomnost, přítomnost, jež není lhostejná
a má potenciál pokud ne změnit
svět, alespoň se o to pokusit. Proto
potřebujeme více investic do školení,
programů a konferencí pro mladé lidi,
ale především více důvěry v mladou
generaci.“
Středoškoláci diskutovali o nejžhavějších aktuálních tématech, včetně nezaměstnanosti mladých lidí, integrace
migrantů, sociálních a genderových
nerovností, životního prostředí, hospodářského oživení, terorismu a bezpečnosti. Vzešlo z toho deset konkrétních
návrhů pro politické činitele.
Po intenzivní a živé debatě o jednotlivých návrzích se studenti dohodli na
třech prioritách pro lepší budoucnost
Evropské unie:
1. omezit plýtvání potravinami s cílem
pomoci lidem žijícím v chudobě a prosazovat udržitelnost;
2. bojovat proti nacionalismu prostřednictvím interaktivního vzdělávání a dohodnutých osnov pro výuku
dějepisu;
3. zvýšit politický zájem o Evropu
využitím potenciálu sociálních médií
a vzdělávání, prezentováním atraktivního obsahu a zavedením evropského
dne pro školy.
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Členové EHSV a političtí činitelé byli
ohromeni schopností studentů nahlížet
na problémy z jiného úhlu a uvažovat
o hlavních otázkách, jež mají v současnosti dopad na evropskou společnost.
„Jste naše přítomnost i budoucnost.
Evropa vás potřebuje,“ řekl ve svém
zahajovacím projevu místopředseda
EHSV Gonçalo Lobo Xavier. „Dostanete příležitost vyslovit své názory
bez ohledu na vaši víru, rasu či barvu
pleti a to je k nezaplacení. Vaší velkou odměnou bude to, že se setkáte
s lidmi z mnoha různých zemí a vyjádříte svůj postoj k budoucnosti Evropy.“

Priority našich mladých lidí
Studenti ukázali, že jim leží na srdci
otázky životního prostředí a problém
chudoby, neboť hlasovali pro návrh
omezit plýtvání potravinami
a pomoci lidem žijícím v chudobě.
Jeden ze studentů, jenž argumentoval
pro vítězný návrh, prohlásil: „Nutně
potřebujeme lepší monitorování
zemědělských procesů, abychom
rozlišili bezpečné a nebezpečné
potraviny. EU se dostatečně nesnažila
omezit plýtvání a pobízet k darování
potravin útulkům pro hladové.“
Za jeden z nejdůležitějších nástrojů,
které mohou přispět k řešení stávajících výzev a hrozeb, bylo označeno
vzdělávání. „Problém je to, že lidé ztratili důvěru v EU,“ řekl další z účastníků,
jenž navrhl zavedení evropského
dne ve školách s cílem zvýšit obecné
povědomí o EU a podnítit rozpravu.

K ústředním tématům patřil rovněž nárůst nacionalistických nálad
v mnoha členských státech vyvolaný
strachem z migrace, nezaměstnaností a terorismem. Zástupci mládeže doporučili, aby se proti němu
bojovalo vyčleněním finančních prostředků EU na vypracování osnov
pro výuku evropských dějin, na
jejichž základě by se mladí lidé učili
o naší společné historii a sdílených
hodnotách.

Jaké by měly být další
priority EU?

Jedna skupina navrhla vytvoření
vnitrostátních programů, jež by
uprchlíkům pomáhaly se integrovat a které by finančně a prakticky
podporovala EU: „Potřebujeme vzdělávací program, který uprchlíky poučí
o naší kultuře, avšak i my bychom se
měli seznamovat s jejich kulturami.
Když totiž budou oni znát nás, ale my
nebudeme znát je, budeme z nich mít
vždycky strach a multikulturalismus
nebude fungovat nikdy.“
Studenti rovněž vyzdvihli potřebu
stimulovat podnikání mladých
lidí prostřednictvím odborných školení a nabídek stáží, přičemž zdůraznili, že „jen prostřednictvím podpory
podnikání mohou naše země vyřešit
problém nezaměstnanosti a zvýšit
životní úroveň“.

Názory mladých budou mít
dopad
EHSV se postará o to, aby se návrhy
těchto mladých lidí, jak zlepšit
vyhlídky EU, dostaly k zákonodárcům,
a to tak, že tyto myšlenky zahrne do
svých stanovisek a tři doporučení,
která získala největší podporu, předá
Evropské komisi. Delegace studentů,
kteří se zúčastnili akce YEYS, navíc
vítězné návrhy představí na Dnech
občanské společnosti, které EHSV
pořádá 26. a 27. června.
Členka EHSV Evangelia Kekeleki
(skupina Různé zájmy – EL) ve svém
závěrečném projevu uvedla: „Je fascinující s vámi, s mladší generací, mluvit a naslouchat vašim myšlenkám.
Dnes jsem naprosto přesvědčena,
že jste velmi dobrými dědici mojí
generace. Můžete vybudovat jinou
Evropu, Evropu stojící na hodnotách
a solidaritě, Evropu, jež pracuje pro
svůj lid, a ne jen pro peníze. Je na
vás, abyste vytvořili takovou Evropu,
jakou si zasloužíte.“ (mq)
l

Studenti, kteří se zúčastnili akce Vaše Evropa, váš názor, předložili 10 návrhů,
o kterých pak hlasovali. Zde je zbylých sedm návrhů a počet hlasů, jež
obdržely:
●● vytvoření organizace EU, jež by uprchlíkům pomáhala s integrací v členských státech – integrace prostřednictvím vzdělávání (36 hlasů),
●● ideální vzdělávací systém, jehož vyústěním je zaměstnanost mladých
lidí (35 hlasů),
●● společné standardy v oblasti životního prostředí uvnitř EU (30 hlasů),
●● zaměření se na hlubší příčiny terorismu (+ úloha sdělovacích prostředků)
(26 hlasů),
●● stimulace podnikání na místní úrovni prostřednictvím programů podpory
(20 hlasů),
●● rovnost žen a mužů (18 hlasů),
●● vytvoření vnitrostátních orgánů, jež by lidem napomáhaly komunikovat
přímo s orgány a institucemi EU, aniž by se museli spoléhat na vlády
členských států (15 hlasů).

Členové, kteří se do této akce zapojili
Zvláštní díky patří všem členům, kteří
navštívili zúčastněné školy, za svědomitou přípravu studentů na debatu
v Bruselu. Jsou to: Martina Širhalová,
Martin Siecker, Andreas Pavlikkas,
Gunta Anca, Lidija Pavić-Rogošić,
Marie Zvolská, Roman Haken, Cristian Pirvulescu, Séamus Boland,
Dimitar Manolov, Alfred Gajdosik,

Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, Primož
Šporar, Renate Heinisch, Kinga Jóo,
Reine-Claude Mader, Arno Metzler,
Raunemaa Pirkko, Charles Vella,
Meelis Joost, Pater Krzysztof, Gintaras
Morkis, Miguel Cabra de Luna, Brenda
King, Yves Somville, Mário Soares,
Josiane Willems, Sibian Ionuţ, Ariane
Rodert.
l
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Vaše Evropa, váš názor slovy studentů
Vzdělávání

„
„“
„
“
„

Škola je základem společnosti a produkuje roboty,

nikoli lidi. Jde o proces, v němž jsou známky ceněny více než
učení.

Měli bychom mladým lidem umožnit, aby řekli, co by ve

vzdělávacím systému rádi změnili.

“

Měli bychom podporovat učení se praxí a dát učitelům

a studentům možnost ovlivnit to, co vyučují a co se učí ve
škole.

Účast mládeže

„
„
„
„

Nacionalismus
Nacionalismus ničí tkáň Evropy.

EU by měla přiblížit rozhodovací pravomoc občanům,

“

Příčinou nacionalismu je rozdíl mezi‚námi‘ a‚jimi‘.

a to pomocí sociálních médií a televize a zřízením
institucionálního fóra pro mladé lidi ze všech členských států,

“ „
“
“

Znalost více než jednoho jazyka odstraňuje překážky, jež

jsou vytvářeny stereotypy, a bojuje proti nacionalismu.

aby mládež cítila, že se jejím názorům naslouchá.

“

Politici by měli častěji konzultovat záležitosti

s občany.

Co se týče nacionalismu, vše vychází ze vzdělávacího

systému. Kdyby studenti měli přístup k většímu počtu
výměnných programů, mohlo by jim to nabídnout jiný pohled
na věc a mohli by si pokládat otázky ohledně toho, co je učí ve
škole. Profesoři vyučující o politice mohou totiž sledovat vlastní

“
„

zájmy.

Životní prostředí
Otázka recyklace je celosvětovým problémem a my

všichni se do recyklování budeme muset zapojit. Ti, kteří
nerecyklují, by měli být potrestáni pokutou či vyššími

„“
daněmi.

Je důležité zvyšovat povědomí o problémech

souvisejících s životním prostředím: potřebujeme vzdělané
evropské občany.

“

„

Migrace a uprchlíci
Integrace uprchlíků by měla být obousměrná. Uprchlíci musí

porozumět kultuře hostitelské země, ale i lidé z hostitelské země
by se měli snažit porozumět kultuře zemí původu uprchlíků.

“
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„

Demografická výzva

hlubší příčiny, je zřejmé, že se jedná o lidi na okraji společnosti,

pracují a jejichž peníze proudí do ekonomiky, by představoval

kteří teror vidí jako jediný prostředek k tomu, aby se o jejich

obtíž pro rozvoj.

záležitostech mluvilo v televizi a v hromadných sdělovacích

Rovnost žen a mužů

Terorismus a bezpečnost
Momentálně se terorismus snažíme řešit tak, že jej fyzicky

potlačíme vojenskými akcemi, ale pokud se zaměříme na

„ “
„
prostředcích.

Porodnost ve většině zemí Evropy klesá, což se za 10–15 let

může stát vážným problémem. Nedostatek mladých lidí, kteří

“

„
“ „ “

Žijeme v 21. století! Mělo by být naprosto normální mít

Budeme-li teroristickým útokům věnovat menší prostor

v médiích a sociálních médiích, vezmeme terorismu smysl.

Lidé nepřemýšlejí o terorismu v jiných souvislostech, než je

kariéru a jít za svým snem a pohlaví by v tom nemělo hrát
žádnou roli.

Problémem v naší společnosti je to, že učíme dívky, jak

škodlivý stereotyp extremistického islámu, ale teroristické činy

se o sebe postarat, ale neučíme muže, jak se chovat. Prvním

páchají i jiné skupiny, jako třeba extrémní pravice.

krokem k dosažení rovnosti žen a mužů je vzdělávání v našich

„
„ “
„“
„

Evropská integrace

“

Myslím si, že mír je důležitý, neboť je základem EU a všeho,

co EU znamená.

snazší.

„

“

Vaše Evropa, váš názor
vždy chtějí slyšet naše návrhy, naše stanoviska ohledně různých
témat, jež mají vliv na současnou Evropu, a pořád se ptají.

„

Nechají nás mluvit, zapojit se.

EU nepotřebuje armádu: vytvářet vojenskou kulturu je

příšerné a EU by se měla zaměřit na vyšší hodnoty.

“

Myslím si, že Evropa je jedna země a my všichni jsme bratři

a sestry s odlišnými přízvuky.

domácnostech a školách.

Nejzajímavější na akci Vaše Evropa, váš názor, je to, že

Euro nás všechny sjednocuje. Díky společné měně je vše
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„

“

“

Vaše Evropa, váš názor je úžasná akce. Měla by být

“

institucionalizována!

