


poradní orgán zastupující občanskou společnost

Co je EHSV?

˶Evropskému parlamentu, Radě a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a 

sociální výbor a Výbor regionů, které plní poradní funkce.˝
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Kde se EHSV nachází?

Evropská
komise

Rada EUEvropský 
parlament



Prohlášení o poslání

EHSV se podílí na budování Evropy a přispívá k posílení demokratické 
legitimity a efektivnosti Evropské unie tím, že umožňuje organizacím 
občanské společnosti v členských státech vyjádřit svůj názor na evropské 
úrovni. 
EHSV plní tři základní úkoly:

• zajišťuje, aby politiky EU odpovídaly ekonomické, sociální 
a občanské realitě,

• buduje participativnější EU, která bude blíže svým občanům,
• celosvětově propaguje hodnoty EU a organizace občanské 

společnosti.



Více než půl století zkušeností

• 1957 EHSV je ustaven Římskými smlouvami.
• 1986 Jednotný evropský akt dále rozvíjí 

úlohu EHSV.
• 1989 EHSV vydává stanovisko, jímž je 

inspirována Charta Společenství základních 
sociálních práv pracovníků.

• 1992 Maastrichtská smlouva rozšiřuje oblast, 
jež je předmětem konzultací EHSV.

• 1997 Amsterodamská smlouva uděluje EHSV 
právo být konzultován Evropským parlamentem.

• 2001 Niceská smlouva dále rozšiřuje škálu 
oblastí politiky, v nichž musí být EHSV 
konzultován.

• 2007 Uznáním participativní demokracie 
vedle demokracie zastupitelské posiluje 
Lisabonská smlouva roli EHSV coby 
prostředníka mezi organizovanou 
občanskou společností a rozhodovacími 
orgány EU.



Jsou to lidé ˶z praxe˝ − ti, na něž mají právní předpisy EU největší dopad!
Tedy zástupci organizací
• zaměstnavatelů

• zaměstnanců

• různých zájmů (včetně zemědělců, svobodných povolání, spotřebitelů,

nevládních organizací…).

Ti, kdo jsou rozhodnuti hájit své zájmy (odborové svazy, 
zaměstnavatelé, spotřebitelé...) nebo přesvědčení (lidská práva, práva 
dítěte, životní prostředí, boj proti chudobě, boj proti rasismu a 
diskriminaci...).

Co to znamená občanská společnost?



• Jedná se o shromáždění 353 členů
z 28 členských států EU.

• Členové jsou jmenováni Radou na návrh členských států na 
pětileté funkční období, jež lze obnovit, ale jejich práce pro 
EHSV je nezávislá a je vykonávána v zájmu všech občanů EU. 

• Členové nejsou placeni, ale jsou jim hrazeny výdaje na cestu a 
ubytování.

• Členové nemají stálé sídlo v Bruselu: většina z nich pokračuje 
ve svém zaměstnání ve svých zemích, což znamená, že mohou 
zůstat v kontaktu s lidmi ˶na domácí půdě˝.

Jakou má EHSV strukturu?



Počet členů EHSV podle 
jednotlivých zemí

9



Předseda
Místopředsedové

Jane MORRICE

skupina 3

Hans–Joachim WILMS

skupina 2

Henri MALOSSE

skupina 1 



Skupina I – Zaměstnavatelé

• zástupci podnikatelských sdružení z odvětví průmyslu, obchodu, 
služeb a zemědělství

• předseda: Jacek Krawczyk (Polsko)

Skupina II – Zaměstnanci

• zástupci celostátních odborových svazů, konfederací a 
odvětvových federací

• předseda: George Dassis (Řecko)

Skupina III – Různé zájmy

• zúčastněné strany z řad občanské společnosti a její zástupci, 
zejména z hospodářské, občanské, odborné a kulturní sféry

• předseda: Luca Jahier (Itálie)

Shromáždění se dělí na 3 SKUPINY



Užší předsednictvo

volené na dvouapůlleté funkční období

Předsednictvo

volené na dvouapůlleté funkční období

Plenární shromáždění

členové jsou navrhováni vládami členských států a jmenováni 
Radou EU na pětileté funkční období, jež lze obnovit

Rozhodovací orgány EHSV



ECO Hospodářská a měnová unie, 
hospodářská a sociální soudržnost

INT Jednotný trh, výroba a spotřeba

TEN Doprava, energetika, infrastruktura a 
informační společnost

REX Vnější vztahy

NAT Zemědělství, rozvoj venkova, životní 
prostředí

SOC Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Joost Van Iersel 
(skupina 1)

Martin Siecker
(skupina 2)

Stéphane Buffetaut
(skupina 1)

Jose Maria Zufiaur 
Narvaiza
(skupina 2)

Diljana Slavova 
(skupina 3) 

Maureen O’Neill
(skupina 3) 

Pracovní orgány EHSV: 6 specializovaných sekcí



CCMI Poradní komise pro průmyslové změny 

Řídící výbor Řídící výbor pro strategii Evropa 2020

SSJT Středisko pro sledování jednotného trhu

SSUR Středisko pro sledování udržitelného rozvoje

SSTP Středisko pro sledování trhu práce

Další pracovní orgány EHSV



• EHSV pracuje ve všech 24 oficiálních jazycích EU, takže každý člen 
může hovořit i psát texty ve svém mateřském jazyce.

• Specializovaná sekce obvykle za účelem vypracování stanoviska
(povinného stanoviska, stanoviska z vlastní iniciativy či průzkumného 
stanoviska) ustaví ˶studijní skupinu˝ a zpravodaje.

• Je vyvíjeno kontinuální úsilí o ˶dynamický kompromis˝.

• Probíhá konstruktivní diskuse založená na reálné odbornosti. 

• O stanovisku se hlasuje v rámci sekce a poté na plenárním zasedání.

• Konečná verze stanoviska je zaslána evropským institucím a 
zveřejněna v Úředním věstníku EU.

Pracovní postupy



Skupiny jmenují zpravodaje a členy 
studijní skupiny

Zpravodaj vypracuje návrh, často 
za asistence studijní skupiny

EHSV využije možnosti vlastní 
iniciativy

Evropská komise, 
Evropský parlament nebo Rada podá žádost o 

vypracování stanoviska

Schválení dané činnosti 
předsednictvem

Stanovisko je zasláno institucím EU 
a je mu zajištěna náležitá publicita

Jakým způsobem pracujeme: stanoviska

Diskuse a přijetí ve 
specializovaných sekcích

Přijetí na plenárním zasedání



Výbor je jediným institucionálním místem setkávání a 
fórem pro dialog na evropské úrovni umožňujícím 
dosažení konsenzu mezi rozdílnými zájmy. 

Naopak cílem lobby je samozřejmě ukázat pouze jeden 
úhel pohledu. 

• EHSV je jediný způsob, jakým mohou evropské zájmové skupiny formálně 
a na institucionální bázi vyjádřit své postoje k návrhům právních 
předpisů EU.

• Demokracie nemůže existovat bez zapojení občanské společnosti.
• Pokrývá všechna témata ovlivňující každodenní život (zaměstnanost,

zdraví, práva spotřebitelů, zemědělství, boj proti organizovanému zločinu 
atd.).

Je tedy EHSV 
jakousi 

lobbistickou 
organizací?

Proč EHSV potřebujeme?

Ne, v žádném 
případě.



Naše vize: evropské hodnoty

• svoboda, demokracie a rovnost

• globální solidarita, sociální 
spravedlnost

• environmentální odpovědnost



• 9 plenárních zasedání za rok

• každá ze 6 sekcí se obvykle schází jednou za měsíc

• každá studijní skupina se sejde jednou až třikrát

• členům a všem pracovním orgánům je nápomocen 
generální sekretariát

Organizace práce



Ano. Evropská komise jedná na základě 4 z 5 stanovisek EHSV.

Bývalý předseda Evropské komise Barroso a předseda EHSV Malosse

Ovlivňuje EHSV právo EU?

81%



• posílením spolupráce optimalizovat úlohu Výboru coby 
poradního orgánu pro Evropský parlament, Radu a 
Evropskou komisi

• zlepšit reprezentativnost a důvěryhodnost EHSV coby 
institucionálního zástupce občanské společnosti

• zviditelnit EHSV v rámci diskuse o budoucnosti Evropy

Výzvy do budoucnosti



• pracovní místa pro mladé lidi
• změna klimatu
• energie z obnovitelných zdrojů
• udržitelný rozvoj
• demografické změny
• aktivní stárnutí
• přistěhovalectví a integrace
• náklady vyplývající z neexistence společného 

evropského postupu 
• výzkum a inovace
• vzdělávání
• MSP
• zdravotně postižení

Příklady hlavních politických témat, jimiž se EHSV zabývá



www.eesc.europa.eu

EESC - European Economic and Social Committee

@EU_EESC

EurEcoSocCommittee

Sledujte nás! 
Jde o Evropu, jde o VÁS!


