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Evropský hospodářský a sociální výbor 

 

Informace o činnosti českých členů EHSV pro zasedání RNNO 18.10. 2016 

 

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá 

Moje nejdůležitější aktivity v září v EHSV: 

1. 7.9. sekce TEN 

2. 8.9. sekce ECO 

3. 21-22.9. plenární zasedání EHSV  

4. jednání CCMI 

 

Zásadní  bylo vystoupení J.C. Junkera na plenárním zasedání EHSV – 22.9. 

Zdůraznění některých bodů přednesených v EP, zejména úspěch ve snížení nezaměstnanosti. U 

podpory zaměstnanosti mladých navýšení záruk 2x, zřízení Útvaru dobrovolníků – mohou pomoci 

v krizových situacích a taká získat nové zkušenosti.  

Přetrvávají problémy s uprchlíky, s Brexitem, s investičním plánem, problém Ukrajiny, Sýrie, Kypru. 

Zlepšila se rozpočtová a finanční situace Evropy. Do Paktu stability byl vnesen prvek flexibility, 

v roce 2009 byl deficit v eurozóně 6,3%, dnes je 1,9% a to i díky flexibilitě. Investiční plán je ale od 

15% nižší než očekával. EFSI je prodloužen o 2 roky a zvýší se dvakrát jeho dotace, měl být vést 

k multiplikačnímu efektu a mobilizaci zdrojů (2017 -117 mld. EUR), do roku 2020- 500 mld. 

V oblasti digitální ekonomiky – síť 5G - zahájení 2017, přinese 1,3 mil. prac. míst, wifi zdarma pro 

všechny (veřejná místa) – 2 mil. prac. míst při investici 3,5 mil. EUR.  

Uprchlíci jsou součástí celosvětové krize, situace v Itálii a Řecku je neúnosná, je třeba být solidární, 

některé čl. státy tvrdí, že nechtějí muslimy, protože jsou katolická země. „Nejprve jsou lidé, pak 

náboženství“, odmítající čl. země musí solidárně přispět. 

Společná ochrana hranic (navrhovala EK už 2007, kdy čl. státy odmítly s tím, že EK překročila 

kompetence) bude do 7 měsíců. Evropa nemůže přijmout všechny uprchlíky, už teď čeká 220 tis. lidí 

na přechod přes Středozemní moře, je třeba řešit problém na místě vzniku. Afrika je bohatá země, ale 

je třeba tam investovat – investiční plán pro Afriku 88 mld. EUR. „Nebude-li Evropa investovat 

v Africe, Afrika přijde do Evropy“. 

Následně vystoupil za zaměstnavatele M. Beyrer – ředitel Business Europe, za zaměstnance Visentini 

gen.tajemník EKOS a C. Reuter zástupce Styčné skupiny s organizacemi občanské společnosti, 

předsedové skupin EHSV a členové EHSV. 
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Stanovisko k TTIP – přijato s velkou většinou- zásadní body: 

 musí být zachována vysoké úroveň ochrany 

 nelze regulatorní požadavky považovat za zatěžující 

 regulací musí být zajištěna lepší úroveň bezpečnosti 

 v EU platí celoevropské technické normy, v USA je situace roztříštěná – nutné jedno 

informační místo 

 zdůrazňuje zásadu předběžné opatrnosti, musí být zachováno omezení týkajících se hormonů, 

růstových stimulátorů v mase a v oblasti GMO 

 vítá uznávání odborných kvalifikací 

 plná ochrana veřejných služeb, vynětí veškerých veřejných služeb 

 nutná regulace finančních služeb 

 přístup na trh služeb (nejrůznější omezení v USA) 

 dodržování zásad MOP 

 obavy v souvislosti se systémem soudů pro investice 

 

Další aktivity : 

1) Konference Budoucí financování EU – 7-8.9. 2016 v EP za účasti zástupců národních parlamentů 

Panuje shoda na nutnosti rozpočet EU zpřehlednit a učinit transparentnější, je nutné být pružnější a 

reagovat na vzniklé problémy (víceletý rámec vznikl před uprchlickou krizí a tak ji vůbec 

nereflektuje). Zdroje postavené na NHD jsou závislé na vývoji ekonomiky, takže v době krize byly 

příjmy nižší než slíbené výdaje (obálky pro jednotlivé členské státy). Díky tomu je stále 25 mld EUR 

neuhrazených závazků, na druhé straně stále platí nárok na „vratky“ z nevyčerpaných prostředky – 

přebytek z cel 3 mld. EUR. Příjmové strana rozpočtu je tak zcela v rukou členských států, 6% jde na 

administrativu, 80% se vrací do členských států a jen 14% jde na evropské politiky. Přitom je shoda, 

že některé problémy – terorismus, bezpečnost, imigrace lze řešit jen evropsky, nikoliv národně. 

Neodpovídá tomu však rozpočet, na což upozorňuje i ECA.  Druhou spornou otázkou jsou rabaty 

(kdysi si vybojovala UK), dnes uplatňují i další státy + 53 vyjímek. Tyto dohody jsou vždy výsledkem 

jednání ER, ústupky zemím, aby byl VFR či rozpočet schválen.  Vlastní zdroje byly navíc vždy 

zakotveny v evropských smlouvách od smlouvy Římské, přes evropskou ústavu, nedošlo však nikdy 

k plné realizaci. 

Návrh zavedení evropských daní – možnosti: 

1. daň z finančních transakcí 

2. harmonizovaný základ daně právnických osob 

3. zdanění nadnárodních společností 

4. uhlíková daň (podpora závěrů COP) 

5. energetická daň (slovenský návrh - vede k snížení energetické náročnosti při výrobě u 

jednotlivých produktů) 

 

2) Veřejná debata k pilíři sociálních práv – zastoupení EK v Praze – 30.9. 
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Mgr. Et Mgr. Lukáš Curylo 
 

- Účastnil jsem se PZ EHSV 25.-26.5. a 13.-14.7. 

- Účastnil jsem se SOC 12.5. a 9.9. 

- Účastnil jsem se REX 19.7. a 29.9. 

- Dále jsem aktivně zúčastnil Mimořádného setkání Skupiny III na témě " Naděje pro Evropu - 

Kultura, města a nové scénáře" ve dnech 20. - 21.6. 

- Účastnil jsem se také jednání pracovní skupiny SOC/543 – Přepracované znění nařízení 

Dublin III – 2. schůze dne 6.9. 

 

 

Ing. Roman Haken  
 
- spoluzpravodaj stanoviska Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj 

 (průzkumné stanovisko na žádost nizozemského předsednictví) – v příloze 

- K tomuto stanovisku bude pravděpodobně uspořádáno veřejné slyšení v Evropském domě, 

Jungmannova ul. v Praze, za spolupořadatelství Zastoupení Evropské komise v ČR, kanceláře 

OSN v Praze, Rady vlády pro udržitelný rozvoj a některých platforem především ekologických 

NNO. 

- člen studijní skupiny na téma partnerství a strukturální fondy, schválený text bude přílohou po 

finální revizi, na veřejném projednání v Bruselu byl přítomen MEP Zdechovsky, 

- prezentoval postoj k EU urbánní agendě na akcích nizozemského i slovenského předsednictví 

Radě, 

- zúčastnil se zasedání permanentní studijní skupiny k Lisabonské smlouvě, článek 11 – ECI, 

Evropská občanská iniciativa, k posílení demokratických principů účasti evropských občanů na 

agendě EU, 

- v současnosti reprezentuje EHSV na konferenci OSN Habitat III v Ekvádoru, na téma udržitelný 

rozvoj měst. 

 

Pavel Trantina  

Od poslední květnové zprávy jsem řídil čtyři další zasedání Sekce pro zaměstnanost, sociální 

věci a občanství, a to 

-  12.5., na němž jsme přijali (a následně na plénu schválili) tato 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 

 

- 28.6., na které jsme diskutovali dvě témata:  

o demence (výsledky konference nizozemského předsednictví na toto téma a podpora 

pečovatelů) a  

o sociální dopady případného přiznání statusu tržní ekonomiky Číně.  

o Dále jsme na tomto jednání diskutovali naplňování priorit činnosti sekce.  

 

- 9.9., na němž jsme přijali (a následně na plénu schválili) tato stanoviska: 

o Práva stálých domácích pečovatelů 

o Systém vstupu/výstupu (migrace) 

http://www.eesc.europa.eu/
https://www.facebook.com/Evropskymost
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-section-activities-members.40530
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-section-activities-members.40530
https://habitat3.org/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-section
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37772
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.38039
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.38039
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- 27.9., na němž jsme přijali (a připravili ke schválení na plénu) tato stanoviska: 
- Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením / strategie EU pro pomoc osobám se 

zdravotním postižením 

- Reforma společného evropského azylového systému (přepracované znění nařízení Dublin II) 

- Evropský kontrolní mechanismus právního státu a základních práv 

 

 

Účast v diskusi s předsedou Evropské komise Junckerem 

Jak již napsala výše Zuzana Brzobohatá, předseda Evropské komise Juncker navštívil 22.9. 

planární zasedání EHSV. Byl jsem jedním z 10 řečníků EHSV, kteří mu pokládali otázky. 

Zaměřil jsem se zejména na nedostatečné prostředky na řešení nezaměstnanosti mládeže a na 

kritiku nově oznámeného vzniku Evropských sborů solidarity na úkor podpory 

dobrovolnictví. Celý můj přednesený příspěvek lze nalézt na 

https://www.facebook.com/notes/pavel-trantina/mé-komentáře-a-otázky-položené-dnes-

předsedovi-evropské-komise-j-c-junckerovi-na/10154506677646445. Na tato téma jsem si 

také vyměnil několik tweetů s evropskou komisařkou pro zaměstnanost Thyssenovou.  

 

Účast na jednáních a konferencích 

- European Youth Event v Evropském parlamentu ve Štrasburku 20.-21.5.) – účast ve 2 

panelových diskusích (nezaměstnanost mládeže, studie o společenské hodnotě činnosti 

sdružení dětí a mládeže) a příprava jednoho workshopu (uznávání dovedností dobrovolníků) 

- Příspěvek o pracovní mobilitě na konferenci „Prosazování důstojné práce v Evropě – 

úloha sociálních partnerů“, kterou pořádala nizozemská Hospodářská a sociální rada, 30. 

května v Haagu 

- Dny občanské společnosti v EHSV 31.5.-1.6. 

- Mimořádná schůze předsednictva EHSV v Bratislavě 13.-14.6. – před zahájením SK PRES 

v Radě EU 

- Zahájení (společně s evropskou ombudsmankou) konference EQUINET o posilování 

efektivity legislativy o rovném zacházení – Brusel 16.6. 

- Zahájení a diskuse na konferenci Akční plán pro uznávání kompetencí ve vzdělávání 

dospělých – 29.6. 

- Úvodní příspěvek na 11. Výroční konferenci Evropské sítě regionálního sledování trhu 

práce (European Network on Regional Labour Market Monitoring - EN RLMM) ve finském 

Rovaniemi 18.-19.8. 

- Konference na téma „Sociální inovace pro začlenění uprchlíků“, pořádaná v rámci 3. 

schůze stálé studijní skupiny Přistěhovalectví a integrace (IMI) EHSV ve spolupráci s ECRE 

a Radou Evropy – Brusel, 12. a 13.9. 

- Zahájení konference Střediska pro sledování trhu práce EHSV o pracovní mobilitě 28.9. 

- Vystoupení a diskuse na evropské konzultaci k dokumentu UNESCO Přehodnocení 

vzdělávání 11.10.  

 

Zlepšení podmínek pro stážisty na EHSV 

Před necelým rokem se na mne obrátili nepříliš spokojení stážisté v EHSV s žádostí o pomoc 

při zlepšování podmínek pro působení jejich nástupců. Toto téma jsem otevřel 

v předsednictvu EHSV, následně jednal s generálním tajemníkem a navrhl řadu praktických 

změn vedoucí oddělení lidských zdrojů a vzdělávání. Nyní podal generální tajemník zprávu 

předsednictvu EHSV, kde konstatuje zlepšení v souladu s většinou mých doporučení.  

 

Aktuální témata v oblasti mé zodpovědnosti 

- příprava společné konference EHSV a Mezinárodní organizace práce o Budoucnosti práce – 

Brusel 14.-15.11. 

http://www.eesc.europa.eu/
https://www.facebook.com/Evropskymost
https://www.facebook.com/notes/pavel-trantina/mé-komentáře-a-otázky-položené-dnes-předsedovi-evropské-komise-j-c-junckerovi-na/10154506677646445
https://www.facebook.com/notes/pavel-trantina/mé-komentáře-a-otázky-položené-dnes-předsedovi-evropské-komise-j-c-junckerovi-na/10154506677646445
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- Agenda pro nové dovednosti v Evropě -  především tzv. Skills Guarantee a nový rámec pro 

Europass 

 

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.  

EHSV pořádá jednodenní konzultace s co nejširším zastoupením organizované občanské 

společnosti v každém z 28 členských států. Česká proběhla 30.9. v Praze a byli na ni pozváni 

všichni členové RNNO za neziskové organizace a paní tajemnice. Za neziskový sektor se jí 

nakonec zúčastnili zástupci ČRDM, EAPN ČR a Multikulturního centra Praha. Stále máte 

možnost zapojit do on-line konzultace na 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherCo

nsult=yes.  

Více o proběhlé pražské konzultaci naleznete v přiložené tiskové zprávě. 

 

Další jednání za EHSV 

- Dále jsem se zúčastnil řady studijních skupin, zpracovávajících v rámci sekcí SOC a TEN 

aktuální stanoviska. 

 

 

 

 

 
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/    

 

Zuzana Brzobohatá, Lukáš Curylo, Roman Haken a Pavel Trantina 

Praha, 16.10.2016 
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Příloha : Tisková zpráva 

 

č. 58/2016 

 

 

05/10/2016 

 

Členové EHSV organizovali, ve spolupráci s Evropskou komisí, debatu 
o Evropském pilíři sociálních práv v členských státech 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), zastoupený třemi svými členy: Vladimírou Drbalovou 

(skupina Zaměstnavatelé), Lucií Studničnou (skupina Zaměstnanci) a Pavlem Trantinou (skupina 

Různé zájmy), organizoval v pátek 30. září v Praze společně se zastoupením Evropské komise diskusi 

se zástupci organizované občanské společnosti týkající se návrhu Evropského pilíře sociálních práv. 

Evropská komise byla zastoupena Radkem Malým z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, 

sociální věci a rovné příležitosti. Živé diskuse se aktivně zúčastnilo na třicet zástupců sociálních 

partnerů a neziskových organizací. 

Setkání uvedla Vladimíra Drbalová, členka EHSV a Svazu průmyslu a dopravy, slovy: „Je třeba si 

vyhodnotit, jak lépe využít sociální dimenzi na podporu růstu, konkurenceschopnosti a tvorby 

pracovních míst ve všech zemích EU. Analýza nemusí nutně vést k nové legislativě, ale její lepší 

účelnosti.“ 

Význam Evropského pilíře sociálních práv shrnul pan Pavel Trantina, člen EHSV zastupující Českou 

radu dětí a mládeže, následovně: „Evropský pilíř sociálních práv vidím jako příležitost zamyslet se a 

přehodnotit náš přístup k sociální politice: od rozpočtových škrtů k chytrým sociálním investicím, 

které se zhodnotí až do budoucna a které se mohou provádět v oblasti zdravotnictví, v sociální 

politice, ale i ve vzdělávání a dalších oblastech.“ Dodal: „Je třeba zabývat se zvyšující se sociální 

nerovností, protože ta je palivem extremismu a radikalismu. Právě chytré sociální investice jí mohou 

zabránit.“ 

Lucie Studničná, členka EHSV a Českomoravské konfederace odborových svazů, uvedla k tomuto 

tématu: „Sociální aspekty musí být v EU zrovnoprávněny s ekonomickými.“ Konkrétně k situaci v 

regionu SVE dodala: „Hlavním problémem v České republice a ve střední a východní Evropě je 

nedostatečné sbližování mezd a odliv kapitálu z ČR." 

Diskuse s organizovanou občanskou společností (zaměstnavatelé, odbory, neziskové a profesní 

organizace) v jednotlivých členských státech se v celé Evropě konají od května do října 2016. Národní 

diskuse jsou platformou pro výměnu a shromáždění názorů na nejnaléhavější sociální a ekonomické 

problémy na vnitrostátní i evropské úrovni a pro zjištění, jak by Evropský pilíř sociálních práv mohl 

přispět k jejich řešení. Diskuse doplňují on-line konzultaci Evropské komise, do níž lze přispět do 31. 

prosince. 

Pražská diskuse otevřela mnoho témat, například: sbližování mezd v rámci EU, uznávání kvalifikací, 

nové formy práce na dálku, rozdílné odměňování žen a mužů, nedostatečně kvalifikovaná pracovní 

síla, dostupnost předškolních zařízení, koncept chytrých sociálních investic, sociální dialog, daňové 

úniky, aj. 

http://www.eesc.europa.eu/
https://www.facebook.com/Evropskymost
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.cs.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.40207
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
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Doporučení, jež z diskusí vyplynou, budou podkladem pro stanovisko EHSV k tomuto tématu, jež má 

být přijato v lednu 2017. Stanovisko se bude týkat řady otázek, včetně budoucnosti práce v kontextu 

měnících se podmínek v oblasti práce, jako je přechod na digitální ekonomiku v EU, jak může trh 

práce lépe řešit potřeby podniků, pracovníků a uchazečů o zaměstnání, jak zajistit udržitelnou, 

účinnou a kvalitní sociální ochranu a služby a jak by měly být podporovány a udržovány soudržné 

společnosti v Evropě.  
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