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Evropský hospodářský a sociální výbor 

 

Informace o činnosti českých členů EHSV pro zasedání RNNO 12.5. 2016 

 

Pavel Trantina  

Od poslední březnové zprávy jsem řídil jedno další zasedání Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a 
občanství, a to 4.4., na němž jsme přijali (a následně na plénu schválili) dvě stanoviska: Integrace 
uprchlíků v EU a Spravedlivější pracovní mobilita v rámci EU, a diskutovali jsme o příspěvku EHSV 
k pracovnímu programu Komise na rok 2017. Při příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. duben) 
jsme zorganizovali diskusi o aktuální situaci, pokud jde o rámec EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů a jejich provádění. Zasedání sekce uzavřel zajímavý diskusní blok o cílech 
udržitelného rozvoje a chudobě.  
Další zasedání sekce probíhá právě v den zasedání RNNO 12.5. a na programu jsou tři stanoviska:  

- Evropský akt přístupnosti 
- Měnící se povaha zaměstnaneckých poměrů a její dopad na zachování mzdy zajišťující 

důstojný život - Dopad technologického vývoje na systém sociálního zabezpečení a pracovní 
právo 

- Evropská pohraniční a pobřežní stráž 
 
Uprchlíci a migrace 
Dubnové jednání předsednictva schválilo návrh komplexního strategického rámce EHSV 
k uprchlictví a migraci, na jehož přípravě jsem se po několik měsíců intenzivně podílel ve tříčlenné 
skupině. Návrh je připojen v samostatném souboru.  
 
Evropský pilíř sociálních práv 
Téma nastolil předseda EK Juncker ve svém projevu k Evropskému parlamentu na podzim 2015, ale 
dlouho to vypadalo, že si s ním Komise neví rady. Až na jaře 2016 zahájila obsáhlou konzultaci, která 
potrvá do konce letošního roku, a k níž EK vydala 22 otázek. Zároveň požádala EHSV o stanovisko, 
stejně jako učinil i Evropský parlament po mém jednání s předsedou Výboru EMPL. Za tímto účelem 
jmenovalo EHSV velkou studijní skupinu se třemi předsedy skupin (zaměstnavatelé, odbory, různé 
zájmy) jako zpravodaji. Ukazuje to důležitost, kterou EHSV tématu přisuzuje (ostatně EHSV 
inicioval počátkem 90. let vytvoření Evropské sociální charty). Jak jsem informoval na jednání 
Národního konventu za účasti komisařky Marianne Thyssen 29.4. v Praze, uspořádá EHSV 
jednodenní konzultace s co nejširším zastoupením organizované občanské společnosti v každém z 28 
členských států. Konzultace by měly proběhnout ve spolupráci s Evropskou komisí a o tom pražském 
a možnosti se jej zúčastnit, budeme včas informovat.  
 
Další jednání za EHSV 

- 1.4. – účast na jednání Národního konventu o EU  na téma revize směrnice o vysílání pracovníků, 
- 7.4. jsem v Bukurešti zahájil konferenci Veřejné politiky pro dostupné sociální služby, pořádanou 

rumunskou NROS a financovanou z Norských fondů , 
- 18.4. – účast na jednání Řídícího výboru Strategie Evropa 2020, jež má významný sociální rozměr 

(zaměstnanost – zejména mladých, vzdělávání a rozvoj dovedností a boj proti chudobě) , 
- 20.4. – účast na Dni Evropské občanské iniciativy, již EHSV dlouhodobě podporuje (více na 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cs_15_438-citizens-initiative.pdf)  
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- 21.4. – jednání s předsedou výboru pro zaměstnanost Thomasem Haendelem o stanovisku EHSV 
k Evropskému pilíři sociálních práv,  

- 26.4. jsem hostil a moderoval pracovní oběd předsedů sekcí EHSV, kde jsme hledali cesty lepší 
průřezové spolupráce mezi sekcemi, 

- 28.4. – vystoupení na tiskové konferenci EHSV k zahájení výstavy fotografa Gilese Duleyho o 
uprchlících,  

- 4.5. jsem měl jednání s vedoucí oddělení HR, s níž jsem probíral možnosti zlepšení podmínek pro 
stážisty v EHSV, 

- 11.5. – probíhá první jednání studijní skupiny k Evropskému pilíři sociálních práv. 
- Dále jsem se zúčastnil řady studijních skupin, zpracovávajících v rámci sekce SOC aktuální 

stanoviska. 
 
 
Ing. Roman Haken  
 
se účastnil v roli spoluzpravodaje práce na stanovisku „Role občanské společnosti při sledování 
naplnění SDGs v EU“, kde požádal o roli experta profesora Bedřicha Moldána z české Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj. Stanovisko se projednává tento týden na sekci NAT, předpoklad schválení je na 
květnovém plénu. 
  
Dále se účastní práce studijní skupiny Evropská občanská iniciativa, článek 11 Lisabonské smlouvy a 
participace obyvatel v rámci Evropské unie. 
  
Zasedal v porotě Výboru regionů pro ocenění nejlepšího projektu Evropské regionální územní 
spolupráce (EGTC). 
  
Prezentoval stanovisko k CLLD (Komunitně vedenému místnímu rozvoji) na Výroční mezinárodní 
konferenci Platformy pro sociální podnikání REVES v Rakousku. 
  
Zúčastnil se zasedání Řídícího výboru pro Dunajskou strategii v Sarajevu, společně s MMR ČR. 
  
Účastnil se práce studijní skupiny na téma: „Nová opatření pro správu a provádění, které jsou 
zaměřeny na rozvoj – hodnocení evropských strukturálních a investičních fondů a související 
doporučení (stanovisko z vlastní iniciativy) », které bude přijato pravděpodobně na zářijovém 
plenárním zasedání a mělo by být zohledněno při slovenském předsednictví Radě EU. 
  
Zúčastnil se konzultačního zasedání k Evropským strukturálním a investičním fondům, 
organizovaného DG REGIO. 
  
V rámci studijní skupiny Smart Cities m.j. navštívil holandské město Heerlen, kde probíhá piklotní 
projekt regenerace regionu prostřednictvím metodiky IBA, vyvinuté v Německu – územní plánování 
se silným participačním momentem a důrazem na financování rozvojových projektů komunity. 
  
Média EHSV v češtině: 
Dubnové číslo EHSV Info se ve své zvláštní příloze vrací k obsáhlé zprávě o cestách členů za 
poznáním situace uprchlíků v Evropě (o tom je i úvodník Pavla Trantiny) a k akci mladých lidí Your 
Europe, Your Say. Ale i ke konferenci o Brexitu, kterou zorganizovala skupina III v Manchesteru a k 
dalším událostem, včetně těch smutných - útokům v Bruselu. 
Ve dnech 21. a 22. dubna jsme se všichni čtyři čeští členové za skupinu III zúčastnili mimořádné 
konference skupiny v Haagu, jež se věnovala tématu zemědělské výroby a spotřeby. Po jejím skončení 
jsme v čase před odletem zpět navštívili Naarden a vzdali hold učiteli národů Janu Amosi 
Komenskému. 
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27. dubna jsme se rovněž všichni spolu s ostatními českými členy a členkami EHSV setkali 
s velvyslancem Jakubem Durrem na Stálém zastoupení ČR při EU a vyměnili si informace a názory 
na evropskou politiku v našich oblastech zájmu. 

 

Na závěr bychom rádi znovu upozornili na společný facebookový profil českých členů 
EHSV, kam se snažíme dávat pravidelné informace a odkazy především v češtině – budeme 
rádi, pokud si jej oblíbíte a budete sledovat naši činnost průběžně - 
https://www.facebook.com/Evropskymost/    

 

Pavel Trantina a Roman Haken 
Brusel 11.5.2016 
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