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Nepřestávejme věřit

Po měsících napětí a určitého neklidu lze po výsledcích voleb v některých člen-
ských státech pociťovat v Evropě mírnou úlevu.

Například vítězství Emmanuela Macrona je jasným důkazem změny myšlení části 
francouzských voličů, pokud jde o „tradiční“ politické strany. Politická analýza je 
samozřejmě mnohem hlubší, známky změny jsou však evidentní.

Voliči skutečně vnímají politiku jinak a projevilo se to volbou nezávislého kandidáta 
s vlastními názory.

Nejsem politický analytik, ale kromě toho, že mě francouzská scéna fascinuje 
a zajímá, přestože je od té naší značně odlišná, mě nejvíce uklidňují důsledky 
těchto výsledků pro evropský projekt.

Ve Francii, stejně jako i v jiných členských státech, totiž existoval program, sou-
bor názorů hájených různými kandidáty, které jsou sice v demokracii platné, ale 
ohrozily by evropský projekt v jeho současné podobě.

Pro Evropu by nebylo dobré, kdyby tak významná země jako Francie měla pro-
tievropského vůdce.

Neříkám, že Evropa nepotřebuje reformy a nový impuls. Myslím si však, že by pro 
ni byl špatný někdo, kdo vyznává ideologickou koncepci spočívající v demago-
gickém protekcionismu a separaci a pod záminkou hypotetické bezpečnosti se 
staví proti celému projektu.

Zachování individuálních a společných hodnot ve společnosti, ať už s nimi souhla-
síme, či nikoliv, je samozřejmě právem a povinností všech občanů, postrádá však 
smysl, pokud je tato obrana útokem na Evropu a mírový projekt, o němž všichni 
sníme a jejž chceme i nadále užívat.

Neznáme podrobně politický program některých nově zvolených lídrů a mnoho 
věcí ještě zbývá vyjasnit. Víme však, že volba zachování evropského ideálu 
a ochrany hodnot Evropy, kde dochází k růstu, z nějž mají prospěch všichni, je 
dostatečným důvodem ke spokojenosti a větší naději v budoucnost.

Je řádně ospravedlněným důvodem k tomu, aby Evropa pocítila úlevu a snažila se 
nyní reformovat, a vyšla vstříc občanům a jejich obavám a legitimním očekáváním.

Znovu opakuji, že členové EHSV, jež jsou přímými svědky obav obyvatel, musí být 
ochotni přispět k propagaci inkluzivní a mírové Evropy, která pomáhá všem svým 
občanům a spolupracuje s nimi. Nebuďme lhostejní!

Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV
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Can Dündar: „Nenechávejte Turecko 
na holičkách. Erdogan není Turecko“

Turecký novinář žijící v exilu 
diskutoval s EHSV o svobodě 
sdělovacích prostředků 
a lidských právech

V souvislosti s nedávnými událostmi 
v Turecku pozval EHSV na své dubnové 
plenární zasedání tureckého novináře 
Cana Dündara. Bývalý šéfredaktor 
tureckého deníku Cumhuriyet vyzval 
EU k tomu, aby se postavila za Turecko 
a  jeho občany na podporu svobody 
sdělovacích prostředků, lidských práv, 
právního státu a demokracie.

„Turecko je dnes největším vězením pro 
novináře,“ prohlásil Can Dündar. 
„Jestliže Evropa nadále přikládá velký 
význam svobodě smýšlení a tisku, pak 
by měla podpořit turecký lid. Evropa 
by neměla rezignovat na své hodnoty 
v zájmu krátkodobého užitku.“

Předseda EHSV Georges Dassis 
uvedl: „Váš boj je i naším bojem a tato 
výzva, abychom hájili demokracii a svo-
bodu, je důležitá. Doufám, že ji naše 
vlády, vnitrostátní parlamenty a Evrop-
ský parlament vyslyší. Můžete počítat 
s naší podporou.“

K těmto slovům se připojila před-
sedkyně skupiny EHSV Zaměstnanci 
Gabriele Bischoff, která mimoto 
důrazně požádala turecké orgány, aby 
propustily německého novináře Denize 
Yücela, který je momentálně v Turecku 
vězněn. Předseda skupiny EHSV Různé 
zájmy Luca Jahier a  předsedkyně 
specializované sekce REX Diljana 
Slavova přítomným připomněli, že 
by EU měla pokračovat ve spolupráci 
s  tureckou občanskou společností, 
má-li se Turecko znovu stát demokra-
tickou a otevřenou zemí.

Pan Dündar, který nyní žije v  exilu 
v Německu, byl odsouzen k pětiletému 
odnětí svobody poté, co jeho deník 
informoval o tom, že turecké zpravo-
dajské služby tajně dodávají zbraně 
syrským povstalcům. Místopředseda 
EHSV Gonçalo Lobo Xavier Turecko 
vyzval, aby spolupracovalo s meziná-
rodními novinářskými organizacemi, 
organizací UNESCO, Organizací pro 
bezpečnost a  spolupráci v  Evropě 
a Radou Evropy, a obnovilo tak svo-
bodu tisku v této zemi. (mm)� l
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Boj proti financování terorismu vyžaduje 
širší opatření
EHSV podporuje plány 
Komise na kontrolu peněžní 
hotovosti, upozorňuje však 
na překážky jejich provádění

EHSV podporuje nový návrh Komise 
na rozšíření kontrol peněžní hotovosti 
na hranicích EU a posílení pravomocí 
orgánů za účelem provádění kontrol 
a  konfiskace zboží v  případě pode-
zření na nezákonnou činnost, aby bylo 
možné získávat více informací a odha-
lovat případy financování terorismu. 
EHSV však také znovu vyzval Komisi, 
aby zveřejnila „seznam daňových rájů“ 
odpovědných za většinu nezákonných 
peněžních toků, přičemž se domnívá, 
že pokud tak neučiní, bude to význam-
nou překážkou účinného uplatňování 
návrhu.

„Hlavním kanálem, pomocí něhož fun-
gují subjekty provádějící praní peněz 
a  další pachatelé finanční trestné 

činnosti, jsou i  nadále zásilky přepra-
vující peněžní hotovost,“ uvedl Javier 
Doz Orrit (skupina Zaměstnanci  – 
ES), zpravodaj stanoviska Financování 
terorismu – kontroly pohybu hotovosti, 
které bylo přijato na dubnovém plenár-
ním zasedání.

EHSV doporučuje, aby Komise na 
základě konzultací a studie vypraco-
vala plán, jak omezit používání peněžní 
hotovosti v EU. „Je třeba zvážit otázku, 
zda je prahová hodnota pro povinné 
ohlášení ve výši 10 000 EUR vhodná,“ 

řekl spoluzpravodaj Mihai Ivaşcu 
(skupina Různé zájmy – RO). Stano-
visko se rovněž vyslovuje pro rozšíření 
definice „hotovosti“ tak, aby zahr-
novala i předplacené karty a vysoce 
likvidní komodity, např. zlato.

Výbor vítá zavedení sankcí proti člen-
ským státům, které nesplní ohlašovací 
povinnost, zároveň však zdůrazňuje, že 
by sankce měly být standardizovány 
a  že by měl být ve všech členských 
státech zaveden společný postup 
oznamování.

Stanovisko rovněž zdůrazňuje, že je 
důležité zlepšit výměnu informací 
a koordinaci mezi orgány členských 
států a se třetími zeměmi, a vyzývá 
členské státy, aby Europolu zpřístup-
nily svoje protiteroristické databáze. 
(ll)� l
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EHSV povede konzultaci s občanskou 
společností ohledně bílé knihy 
o budoucnosti Evropy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) se 
chystá uspořádat sérii diskusí v 27 členských státech 
s cílem zjistit, co si evropská občanská společnost 
myslí o pěti scénářích pro budoucí vývoj Evropy, jež 
popsala Evropská komise ve své bílé knize o budouc-
nosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025.

Připomínky, postoje a obavy, které během těchto 
vnitrostátních diskusí vyjádří organizace občan-
ské společnosti ze všech sfér hospodářského 

a  společenského života, pak EHSV využije ve 
stanovisku k této bílé knize, které připravuje na 
žádost Komise. Stanovisko by mělo být přijato na 
plenárním zasedání EHSV v červenci.

Diskuse probíhající v měsíci květnu jsou součástí 
stávající širší reflexe o budoucím nasměrování 
Evropy, jež byla z podnětu evropských institucí 
zahájena v celé Evropě a na níž se podílejí občané, 
orgány i  organizace. Komise ve své žádosti 
o  vypracování stanoviska zdůraznila, že EHSV 
jakožto zástupce organizované občanské spo-
lečnosti v EU hraje v tomto procesu klíčovou roli.

V bílé knize je nastíněno pět scénářů, jak by se 
Evropa mohla do roku 2025 vyvíjet v  různých 
oblastech, jako jsou například jednotný trh 
a obchod, migrace a bezpečnost či hospodářská 
a měnová unie. (ll)� l
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EHSV navrhuje vytvořit platformu 
zainteresovaných stran ke zvýšení 
zaměstnanosti žen v dopravě

Iniciativa, již podpořila Komise, bude 
zahájena v listopadu

Pouze dva z deseti pracovníků v dopravě jsou 
ženy. Doprava, v níž 78 % pracovních míst zastá-
vají muži, patří k odvětvím, jež jsou nejvíce posti-
žena nerovností žen a mužů. EHSV se domnívá, 
že je naléhavě nutné do něj přilákat více žen, 
a k řešení tohoto problému navrhuje vytvoření 
„Platformy pro změnu“.

Na svém dubnovém plenárním zasedání přijal 
EHSV stanovisko Ženy a doprava – Platforma 
pro změnu, jež toto nové fórum zainteresova-
ných stran definuje a adresuje Komisi doporučení, 
jak jej vytvořit.

„Doprava je odvětví utvářené muži a pro muže,“ 
uvedla zpravodajka EHSV Madi Sharma (sku-
pina Zaměstnavatelé – UK). „Zvýšení počtu žen 

v dopravě je však dnes nejen genderovým argumen-
tem, ale také hospodářskou a společenskou nutností. 
Má-li toto odvětví zajišťovat růst a inovace, zoufale 
potřebuje kompetentní, motivované zaměstnance, 
kteří cítí, že jsou oceňováni a chráněni.“

Prostřednictvím platformy se bude EHSV snažit 
všechny zainteresované strany zapojit do procesu 
změny pracovního prostředí v odvětví a zlepšo-
vání příležitostí pro ženy. Přístup platformy by měl 
být aktivní, s cílenými opatřeními, a měla by mít 
oporu v internetových stránkách. EHSV se dále 
domnívá, že zásadními nástroji, které budou urču-
jící pro její věrohodnost a úspěch, budou monito-
rování, hodnocení a sdílení osvědčených postupů.

Iniciativu, která bude zahájena v  listopadu 
2017, podpořili místopředseda Komise Frans 
Timmermans a komisařka pro dopravu Violeta 
Bulc. (mq)� l

V současné situaci je dle EHSV nezbytné předběžné cestovní 
povolení pro třetí země bez vízové povinnosti

EHSV na svém posledním plenárním zasedání 
uvedl, že plán Komise na vytvoření evropského 
systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) 
za účelem posílení bezpečnostní kontroly cestují-
cích bez vízové povinnosti vstupujících do schen-
genského prostoru je v současné době vzhledem 
k aktuální bezpečnostní situaci nevyhnutelný.

Ve svém stanovisku k tématu ETIAS EHSV zdůraz-
nil, že informace získané prostřednictvím tohoto 
systému by umožnily účinnější správu hranic 
schengenského prostoru, ale vyzval Komisi, aby 
se zabývala otázkou členských států EU, jež nejsou 
součástí schengenského prostoru.

„Systém umožní předem prověřit možná rizika z hle-
diska bezpečnosti nebo nelegální migrace, aby byli 
občané EU chráněni před osobami přicházejícími se 
špatnými úmysly,“ uvedl zpravodaj Jan Simons 
(skupina Zaměstnavatelé – NL). I když ETIAS nemusí 
uvítat každý, bude tento systém skýtat i přínosy pro 

cestující, jako např. zkrácení čekací doby na hranicích 
schengenského prostoru. EHSV se však domnívá, že 
systém by měl být zaveden postupně a v rámci ote-
vřené komunikace s dotčenými zeměmi.

ETIAS se měl vztahovat na státní příslušníky 
z přibližně 60 zemí mimo EU, kteří v současnosti 
mohou přicestovat do schengenského prostoru 
bez víza. V rámci systému, který by měl být uveden 
do provozu v roce 2020, budou cestující muset 
požádat o  cestovní povolení prostřednictvím 
internetu, které bude fungovat v  „mírnějším 
režimu než víza“. Platforma bude provádět auto-
matické kontroly s využitím informačních sys-
témů EU, jako je Interpol, Europol, Schengenský 
informační systém (SIS) a systém vstupu/výstupu 
(EES), a udělí nebo zamítne povolení v tentýž den. 
Konečné rozhodnutí však bude i nadále provádět 
vnitrostátní pohraniční stráž.

EHSV návrh uvítal, ale zdůraznil, že ETIAS by měl 
plně respektovat základní práva a ochranu osob-
ních údajů tím, že přístup k údajům budou mít 
pouze orgány vyšetřující trestnou činnost, tero-
rismus, nelegální migraci a jiné hrozby. (ll)� l

Jak posílit návrh Komise týkající se čisté 
energie

Politiky, jejichž cílem je urychlit transformaci 
energetiky v Evropě, vyžadují realističtější plá-
nování, lepší konzultace se spotřebiteli a  jas-
nější pravidla prosazování cílů v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů. Na dubnovém plenárním 
zasedání přijal EHSV pět stanovisek k  balíčku 
Komise Čistá energie pro všechny Evropany, což 
je 1000stránkový soubor návrhů, jenž by – podle 
slov komisaře pro energetickou unii Maroše 
Šefčoviče – znamenal „revoluci“ v odvětví.

EHSV balíček obecně vítá, zejména pak úsilí o posí-
lení úlohy spotřebitelů energie coby soběstačných 
výrobců a nových účastníků trhu, např. místních 
energetických komunit. Zároveň však očekává 
významné překážky, zejména s ohledem na to, 
že Komise zamýšlí kontrolovat vnitrostátní plány 
jednotlivých zemí v oblasti energetiky a klimatu.

„EHSV má značné obavy, zda bude proces správy s to 
vymáhat a přinášet konkrétní výsledky,“ uvádí se 
ve všeobecném stanovisku k uvedenému balíčku 
(TEN/624). „Klade se příliš velký důraz na konzultace 
a tlak partnerů spíše než na jasná pravidla.“ EHSV 
požaduje další vyjasnění způsobu, jímž může 
Komise po členských státech požadovat přijímání 

„nezbytných opatření“ v případě nedostatků týka-
jících se ambicí či provádění.

Sdělení Komise „klade na první místo energetic-
kou účinnost“ a zdůrazňuje její přínosy při řešení 
energetické chudoby. Zpravodaj EHSV Ulrich 
Samm (skupina Zaměstnavatelé – DE) rovněž 
zdůraznil klíčovou úlohu energetické účinnosti, 
nicméně uvedl, že není „nezbytně první zbraní, po 
níž byste sáhli v boji proti energetické chudobě“.

Výbor přivítal plán na vytvoření střediska pro sle-
dování energetické chudoby a připomněl, že to 
zohledňuje návrh, jejž v roce 2013 předložil Pie-
rre Jean Coulon, nynější předseda specializo-
vané sekce EHSV zodpovědné za energetiku (TEN).

Předseda EHSV Georges Dassis varoval, že 
přechod na čistou energetiku se nesmí dít 
„na úkor určitých skupin obyvatel, zejména 
znevýhodněných“.

Pan Šefčovič prohlásil, že je důležité návrhy pro-
sazovat, neboť celý svět teď hledí na EU a čeká, že 
vytyčí další cestu. (dm)� l
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Daňové předpisy EU nejsou 
v současnosti připraveny na 
digitální ekonomiku

Evropské daňové předpisy je nutno přizpůsobit 
realitě, aby mohly evropským občanům nabíd-
nout lepší budoucnost. To je hlavní poselství dis-
kuse EHSV o zdanění digitální ekonomiky, jež se 
konala 5. května.

„Digitální ekonomika už není pouhou součástí eko-
nomiky, ale sama se stává skutečnou ekonomikou,“ 
uvedla hlavní řečnice Rita de la Feria, profesorka 
daňového práva na Univerzitě v Leedsu a renomo-
vaná daňová expertka. „Digitalizace ekonomiky a glo-
balizace jsou nevratné. Buď se budeme i nadále snažit 
vtěsnat realitu do našeho práva, tedy záplatovat jej, 
nebo se budeme snažit naše pravidla a právní před-
pisy – a to zvláště v oblastech podvodů – přizpůsobit, 
a nabídnout tak našim občanům prosperitu,“ dodala.

Joost van Iersel, předseda specializované sekce 
ECO (Hospodářská a měnová unie) v EHSV, vyzval 
přítomné odborníky na daňovou problematiku 
a ekonomy, aby prozkoumali možnosti, jak přimě-
řeným způsobem zdanit nové modely podnikání, 
práce a spotřeby v ekonomice sdílení. Připomněl, že 

EHSV považuje návrhy na přiměřené zdanění digi-
tální ekonomiky za životně důležité. V rámci své širší 
práce týkající se spravedlivého zdanění připravuje 
EHSV stanovisko ke zdanění ekonomiky sdílení.

„Současné daňové předpisy ohrožují životaschop-
nost ekonomiky sdílení, jež ve skutečnosti prospívá 
zvyšování produktivity. Daňové předpisy jsou zvláště 
přísné vůči malým podnikům,“ prohlásil člen EHSV 
Krister Andersson (skupina Zaměstnavatelé – 
SE). „Musíme naše daňové předpisy odpovídajícím 
způsobem přizpůsobit, abychom mohli čelit výzvám 
a zajistit, že využijeme všech potenciálních příleži-
tostí,“ dodal.

„Potřebujeme v Evropě jednotnější daňový systém. 
Naše hospodářství není omezeno na naše území, 
měli bychom s ním tedy zacházet jednotným, spo-
lečným evropský způsobem,“ uvedl Giuseppe 
Guerini (skupina Různé zájmy – IT), zpravodaj 
stanoviska EHSV Zdanění ekonomiky sdílení. 
(mm)� l

EHSV vyzývá Komisi, aby posílila 
rozpočet na výzkum a inovace

Na společné akci EHSV a  GŘ RTD Evropské 
komise, jež proběhla 28. dubna, byly poprvé zve-
řejněny závěry konzultace se zainteresovanými 
stranami, kterou uspořádala Komise v rámci pří-
prav hodnocení programu Horizont 2020 v polo-
vině období.

Akce byla rovněž příležitostí k  porovnání 
těchto výsledků s výsledky nedávné informační 
zprávy EHSV, již vypracoval místopředseda 
EHSV Gonçalo Lobo Xavier, a  stanoviska, 
jež připravil zpravodaj Ulrich Samm (skupina 
Zaměstnavatelé – DE).

„Vítáme iniciativu Evropské komise,“ uvedl pan 
Gonçalo Lobo Xavier, „protože tento program je 
velmi důležitý pro naši budoucnost a pro budouc-
nost příštích generací, a protože byl EHSV do procesu 
hodnocení rozsáhle zapojen.“

Účastníci konference dospěli k závěru, že program 
Horizont 2020 je úspěšný program pro inovace, 
který spojuje excelenci, společné výzkumné 
infrastruktury, přeshraniční spolupráci a součin-
nost mezi akademickou obcí, průmyslem, malými 
a středními podniky a výzkumnými organizacemi. 
Je však naprosto klíčové, aby byl navýšen rozpo-
čet na financování výzkumu a inovací na úrovni 
EU a aby byla zvýšena míra účasti a současně 
zachována špičková úroveň – to je názor 89 % 
respondentů.

Ohledně otázky financování Ulrich Samm zdů-
raznil: „Největším problémem jsou podle našich zjiš-
tění velké rozdíly, jež v Evropě panují. Míra úspěšné 
účasti na programu Horizont 2020 je velmi rozdílná, 
přičemž existuje jasná souvislost s vnitrostátním 
financováním: členské státy s vyšší mírou vnitro-
státního financování byly úspěšnější, státy s nižší 
mírou byly méně úspěšné.“ (mr)� l

Prohlášení předsedy EHSV ke Dni Evropy
Před 67 lety byly položeny základy Evropské 

unie, když francouzský ministr zahraničních věcí 
Robert Schuman zahájil 9. května 1950 nové 
směřování k evropské integraci návrhem založit 
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). ESUO 
bylo v každém případě pouze prvním krokem. 
Předzvěstí zrození EU bylo o několik let později 
podepsání Římské smlouvy v roce 1957. Dnes 
máme příležitost oslavit a zhodnotit výsledky EU 
a současně se zamyslet nad naší vizí budoucnosti 
i nad velmi reálnými problémy, jimž momentálně 
čelí lidé v Evropě.

Faktem je, že úspěchy EU se zmiňují jen zřídka 
a výsledky, jichž dosáhla, téměř upadají v zapo-
mnění. Ohlédneme-li se však zpět do minulosti, 
nelze než být hrdý na vše, čeho EU dokázala 
dosáhnout. Mír, možnost žít ve svobodě, volný 
pohyb osob a  zboží a  50 let hospodářského 
a  sociálního pokroku je jen několik příkladů 
výhod, kterým jsme se těšili a kterých i nyní stále 
požíváme. Je naší povinností připomenout světu, 
že tyto zisky nespadly z nebe a že je za ně třeba 

poděkovat Evropské unii. Navíc nic nelze pova-
žovat za samozřejmé, dokonce ani mír.

Navzdory všemu musíme připustit, že od roku 
2009 některé ze základních hodnot EU, včetně 
solidarity, ustoupily do pozadí. Několik posled-
ních let jsme opět byli svědky znepokojujícího 
nárůstu xenofobie, rasismu a fašistických debat 
a nacionalistické a populistické strany postupně 
posilují své postavení a jsou atraktivní pro stále 
více lidí. Má-li se však EU vypořádat s rychlým 
nárůstem protievropských nálad, musí přijmout 
odvážná rozhodnutí a vymanit se ze slepé uličky 
a spirály krizí. Důvěru lidí znovu získáme pouze 
tehdy, pokud tvůrci politik a vedoucí předsta-
vitelé členských států učiní jasné a smysluplné 
kroky s cílem ukázat, že EU je blízká občanům 
Evropy. Je ostudné, že v roce 2017 lidé v Evropě 
umírají hladem a chudí dále chudnou. Všichni se 
musíme shodnout na potřebě sociálně tržního 
hospodářství, jež by obsahovalo opatření pro 
přerozdělování bohatství a posílení sociálního 
rozměru našeho hospodářského modelu.

EHSV za tímto účelem již 
po nějakou dobu před-
kládá praktické návrhy, 
například pokud jde o sdí-
lení dluhu členských států 
a minimální zaručený pří-
jem pro občany EU. EHSV 
kromě toho bude mít na 
žádost Komise příležitost 
vypracovat a  předložit 
návrhy týkající se budouc-
nosti Evropy v  podobě 
stanoviska, o  němž se 
bude za několik měsíců 
hlasovat, přičemž se bude 
držet stejného modelu 
konzultací se sociálními partnery ve všech člen-
ských státech, který byl úspěšně použit pro 
stanovisko k evropskému pilíři sociálních práv 
a k řešení migrační krize.

Závěrem lze říci, že je naléhavě zapotřebí politic-
kých rozhodnutí, aby Evropa zůstala jednotná, 
demokratická, založená na solidaritě, mírumi-
lovná, prosperující a v kontaktu se svými občany.

Georges Dassis
předseda EHSV
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Transformace průmyslu a energetiky: je nutné zmírnit dopady 
postupného ukončení těžby uhlí

Dne 7. dubna uspořádala Poradní komise pro 
průmyslové změny (CCMI) debatu na vysoké 
úrovni Transformace energetiky a průmyslu – prů-
myslové, hospodářské a sociální důsledky. Debaty 
se zúčastnili energetičtí odborníci z  různých 
členských států těžících uhlí, zástupci průmyslu 
a odborů a členové EHSV.

Debata poukázala na problémy, jimž čelí regiony 
a  státy těžící uhlí při uzavření uhelných dolů. 
Například v  oblastech, v  nichž je uhlí jedním 
z mála domácích zdrojů energie a v nichž se jedná 

o významný zdroj zaměstnanosti, může mít trans-
formace energetiky zásadní dopad.

Účastníci však souhlasili s tím, že existuje naléhavá 
potřeba strukturovaného postupného ukončení 
těžby uhlí v Evropě, aby bylo možné dosáhnout 
souladu s dohodnutými nízkouhlíkovými cíli 2050 
a chránit životní prostředí a zdraví. Pan Pierre-
-Jean Coulon, předseda specializované sekce 
EHSV odpovědné za energetiku (TEN), podtrhl, 
že tento proces vyžaduje dlouhodobé inteli-
gentní strategie, které se zaměří na rovnováhu 
hospodářských, environmentálních a sociálních 

dopadů. Člen EHSV pan Janusz Pietkiewicz 
(skupina Zaměstnavatelé – PL) dodal, že je rov-
něž nezbytné, aby se ze spotřebitelů stali aktivní 
účastníci („prozumenti“).

Účastníci zdůraznili, že součástí tohoto řešení 
by mohl být přechod na energii z obnovitelných 
zdrojů. Klíčem k úspěšné transformaci jsou regi-
onální investiční programy a zapojení místních 
obyvatel umožňující získání veřejné podpory.

Člen EHSV Dumitru Fornea (skupina Zaměst-
nanci – RO) to shrnul takto: „Nelze jít zpět. Nejedná 
se o záchranu uhlí, ale o záchranu našeho hospodář-
ství a pracovních míst pro naše občany. To vyžaduje 
čas, podporu všech zúčastněných stran a komuni-
kaci s dotčenými občany.“ (sma)� l

Profesorka Rita de la Feria při diskusi o zdanění digitální ekonomiky
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„Solidárním jednáním 
můžeme zanechat stopu 
v historii,“ prohlásil 
Georges Dassis na fóru 
zainteresovaných stran 
Evropského sboru solidarity

Dne 12. dubna se předseda EHSV 
Georges Dassis spolu s předsedou 
Evropské komise Jeanem-Claudem 
Junckerem a předsedou Evropského 
parlamentu Antoniem Tajanim 
zúčastnil závěrečného jednání fóra 
zainteresovaných stran Evropského 
sboru solidarity.

„Solidárním jednáním dosahujeme 
úspěchů, které jsou někdy tak velké, že 
mohou zanechat stopu v historii,“ uvedl 
pan Dassis.

Pan Dassis přivítal iniciativu Evrop-
ského sboru solidarity a  zdůraznil, 
že „EHSV požaduje, aby byla přijata 
opatření v rámci evropské značky, která 

budou přímo zaměřena na každodenní 
život občanů a budou sociální povahy. 
Tuto bitvu nevyhrajeme pouhými pro-
jevy, ale díky aktivitám, s nimiž musíme 
občany seznámit.“

„Pomáhat druhým je to nejchytřejší 
řešení,“ uvedl Antonio Tajani, který 
poukázal na potřebu solidarity po pří-
rodních katastrofách.

„Jsme stále jednou z nejbohatších částí 
světa, a proto se musíme naučit se dělit,“ 
uvedl Jean-Claude Juncker.

Tato iniciativa byla zahájena v září 2016 
a má za cíl umožnit občanům ve věku 
18 až 30 let, aby se zapojili do projektů 
pomáhajících lidem ve znevýhodně-
ných situacích. EHSV podporuje mladé 
občany udělováním ceny pro občan-
skou společnost a  také každoročně 
organizovanou akcí pro mládež Vaše 
Evropa, váš názor. Dne 18. května navíc 
EHSV oslavil 30 let programu Erasmus+ 
a u této příležitosti uspořádal konfe-
renci. (ks)� l

VE STRUČNOSTINávrh evropského pilíře sociálních 
práv vyvolává první kritickou reakci 
organizací zaměstnavatelů
skupina EHSV 
Zaměstnavatelé

Návrh evropského pilíře sociálních 
práv vyvolal první kritickou reakci 
generálních tajemníků UEAPME, EURO-
CHAMBRES a CEEP. Véronique Willems, 
Arnaldo Abruzzini a Valeria Ronzitti se 
zúčastnili schůze skupiny Zaměstnava-
telé, aby projednali současné priority 
svých organizací.

„Návrhy na sladění  pracovního 
a  soukromého života, s  nimiž jsme 
se dosud seznámili, velice postihnou 
malé a  střední podniky a  zvýší zátěž 
v  podobě nákladů,“ uvedla Véro-
nique Willems, generální tajemnice 
UEAPME. Tato organizace je toho 
názoru, že by měl být kladen největší 
důraz na lepší provádění a prosazování 

stávajících pravidel místo toho, aby se 
vytvářela dodatečná práva.

„Máme vážné obavy ze směřování evrop-
ské hospodářské politiky,“ uvedl v sou-
vislosti s evropským pilířem sociálních 
práv Arnaldo Abruzzini, generální 
tajemník EUROCHAMBRES. Podle jeho 
názoru byla v Evropské unii tendence 
maximálně využívat sociální aspekt, 
protože politici doufali, že to zastaví 
populismus. Zdůraznil, že žádná soci-
ální politika nemůže být udržitelná, 
pokud neexistuje růst a nevytváří se 
pracovní místa. Pracovní místa nebu-
dou vytvářena prostřednictvím sociální 
politiky, ale podnikateli, kteří potřebují 
zdravé podnikatelské prostředí, jež 
bude příznivé pro růst.

Podle Valerie Ronzitti, generální 
tajemnice CEEP, musí být nyní návrhy 

Komise důkladně analyzovány, aby 
se dospělo k důslednému a realistic-
kému posouzení. Podle paní Ronzitti 
budou mít zaměstnavatelé vynikající 
příležitost k tomu, aby na nadcházející 
sociální vrcholné schůzce v Göteborgu 
zdůraznili význam růstu a pracovních 
míst pro celkovou koncepci sociálního 
pilíře. (lj)� l

Zaměstnanci si přejí konkrétní 
změny – sociální Evropu, která 
slouží občanům
skupina EHSV Zaměstnanci

Evropská komise dne 26.  dubna 
2017 zveřejnila „sociální balíček“ 
sestávající ze 17 různých dokumentů, 
jenž také obsahoval návrhy týkající 
se evropského pilíře sociálních práv. 
Jedná se o  první reakci Junckerovy 
Komise na požadavky odborových 
organizací.

Je naléhavě potřeba řešit nedostatky 
v sociální oblasti tím, že se vyváží soci-
ální a hospodářská politika a napraví se 
škody, které postihly evropskou společ-
nost v důsledku mnohaletých úspor-
ných opatření. Zaměstnanci požadují 
sociální Evropu, která jim bude sloužit 
a dávat jim skutečná a vymahatelná 
práva.

Skupina Zaměstnanci podrobně pro-
zkoumá návrhy Komise, které kombinují 
legislativní a  nelegislativní iniciativy, 
aby posoudila, zda tato opatření plní 
očekávání občanské společnosti a cíle, 
jež jsme stanovili v postoji EHSV k evrop-
skému pilíři sociálních práv.

Nastal vhodný okamžik, abychom 
zopakovali, že evropští zaměstnanci 
jsou nesmírně hrdí na evropské sociální 

acquis, na jehož vytváření jsme se podí-
leli, i na související vymahatelná soci-
ální práva.

Nepodpoříme žádné pokusy o  osla-
bení sociálního acquis tím, že bychom 
je vyměnili za pouhé zásady a kritéria.

Je třeba, aby EU nabídla zaměst-
nancům pozitivní program, který by 
rovněž řešil výzvy 21. století a práce 
4.0.  Skupina Zaměstnanci vyzvala 
k opatřením, jež zaručí sociální pokrok. 
Mezi ně patří zajištění spravedlivých 
pracovních podmínek pro všechny, 
rámcová směrnice pro minimální pří-
jem, sociální zabezpečení pro všechny, 
dodržování kolektivního vyjednávání 
a odborových práv a společný přístup 
EU k minimální mzdě.

Pokud EU těchto cílů nedosáhne, 
budeme muset nést následky, jimiž 
je zostřený nacionalismus, protekci-
onismus a xenofobie, které by mohly 
nakonec způsobit její rozpad. (mg)� l

Luca Jahier ve Slovenské akademii 
věd za budoucnost Evropy
skupina EHSV Různé zájmy

Ekonomický ústav Slovenské akade-
mie věd uspořádal dne 18. dubna 2017 
v Bratislavě společně s Mezinárodním 
klubem Slovenska a  Hospodářským 
klubem Slovenska mezinárodní kon-
ferenci nazvanou 60.  výročí Římské 
smlouvy: budoucnost Evropy.

Pan Luca Jahier, předseda skupiny 
Různé zájmy Evropského hospodář-
ského a sociálního výboru, se zúčastnil 
konference a představil úlohu občan-
ské společnosti v rámci budoucnosti 

Evropy. Promluvil o  nejnovějším 
vývoji v Evropě, mimo jiné o blížících 
se volbách ve Francii, brexitu a budoucí 
úloze občanské společnosti v novém 
paradigmatu politické a hospodářské 
nestability a geopolitického napětí.

V průběhu setkání zástupci EHSV rov-
něž zmínili současný stav evropského 
hospodářství a hlavní výzvy související 
s jeho budoucím rozvojem. Vzhledem 
k  bezprecedentním dopadům celo-
světové finanční krize a hluboké glo-
bální recese (zejména dluhové krize 
a jejího dopadu na reálnou ekonomiku 

a zaměstnanost) byl předložen kom-
plexní balíček opatření k reformě hos-
podářství jak v EU, tak v eurozóně.

Konference dospěla k závěru, že člen-
ské státy musí vzájemně spolupraco-
vat, aby mohly překonat problémy 
a hrozby, a to jak vnější, tak vnitřní, 
kterým Evropská unie čelí. (cl)� l

Open Day – 6. května 2017

V sobotu 6. května se Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) – 
spolu s dalšími evropskými orgány a institucemi – otevřel veřejnosti. Členové 
a zaměstnanci Výboru přivítali více než 2 700 návštěvníků, kteří se chtěli dozvě-
dět více o tom, jak EHSV funguje, a o otázkách, jimiž se zabývá.

Tématem dne otevřených dveří v roce 2017 bylo 60. výročí podepsání Římské 
smlouvy. Na programu dne byly prohlídky, informační stánky, interaktivní 
aktivity a živá hudba. Nejmladším návštěvníkům byl dokonce k dispozici dět-
ský koutek.

Akce byla jedinečnou 
příležitostí k  obje-
vování rozmanitosti 
E v r o p y  z á b a v n o u 
formou a  v  rodinné 
atmosféře a byla velmi 
úspěšná. Více infor-
mací o dni otevřených 
dveří naleznete na 
našich internetových 
stránkách http://www.
eesc.europa.eu/open-
day2017/. (nb)� l

Valeria Ronzitti (CEEP)  a  
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
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