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Evropský hospodářský a sociální výbor 

 

Informace o činnosti českých členů EHSV pro zasedání RNNO 16.2. 2017 

 

NGOs Club v EHSV 

Iniciovali jsme opětovné ustavení NGOs Clubu členů EHSV zastupujících neziskové organizace. 

Momentálně definujeme priority a cesty, jak na nich společně pracovat. Brzy přineseme více 

informací. 

Cena EHSV pro občanskou společnost 2016 – za pomoc uprchlíkům a migrantům 

15. prosince 2016 udělil Evropský hospodářský a sociální výbor svou Cenu pro občanskou společnost 

za rok 2016 pěti organizacím a jednotlivcům z celé Evropy, kteří prokázali výjimečné příklady 

solidarity s uprchlíky a migranty. První cenu získala maďarská nevládní organizace Artemisszio 

Foundation (14 000 EUR). Německá, francouzská a italská organizace SOS Mediterrannee, řecký 

pekař Dionysis Arvanitakis, pobočka španělské nevládní organizace SOS Racismo a řecká nevládní 

organizace Iliaktida (Sluneční paprsek) pak obdrželi druhé ceny po 9 000 EUR. Celkem bylo podáno 

284 přihlášek včetně několika českých organizací, jež jsme k nominaci motivovali. 

Slavnostní předání cen můžete zhlédnout ze záznamu na www.europa.eu/!TD66Kt   

Prezentaci pěti vítězných projektů můžete zhlédnout zde: www.europa.eu/!dF33py   

Více v příloze EHSV Info v češtině 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ti_pubpdf_qeaa17001csn_pdfweb_20170125094841.pdf 

 

Evropský pilíř sociálních práv 

Stanovisko EHSV bylo přijato na lednovém plenárním zasedání 2017. Jednalo se o nejdůležitější 

stanovisko, zpracovávané v roce 2016, což podtrhuje mj. to, že jeho zpracováním byli pověřeni 

předsedové všech tří skupin a EHSV uspořádal rozsáhlé konzultace ve všech členských státech včetně 

České republiky, kam byli členové RNNO za neziskové organizace pozváni. Toto stanovisko 

předkládá vstupní příspěvek EHSV k utváření konceptu, který by se mohl stát Evropským pilířem 

sociálních práv. Zakládá se na obsáhlých a rozmanitých diskusích, které proběhly během 28 

vnitrostátních debat, které Výbor uspořádal a které podle jeho názoru poskytují stanovisku přidanou 

hodnotu. EHSV zdůrazňuje, že tento pilíř se musí vyvíjet za intenzivního zapojení občanské 

společnosti včetně sociálních partnerů na všech úrovních. Zdůrazňuje také, že je potřebné ujasnění 

záměru, čím se má tento pilíř v posledku stát, a definice působnosti tohoto pilíře. Diskuse budou 

pokračovat i v roce 2017, kdy má Evropská komise 24. dubna představit bílou knihu/cestovní 

mapu implementace. 

Celé stanovisko EHSV je k dispozici na http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.social-pillars-work-

organisation.  Všechny zprávy z národních konzultací jsou v angličtině na 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.social-pillars-publications. 
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Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá 

Mimo standardní práce v sekcích a účasti na plenárních zasedáních je členkou pracovní skupiny pro 

tvorbu stanoviska  k společnému  konsolidovanému základu daně z příjmu právnických osob 

(COM(2016) 683, 685 - CCCTB) 

Návrh má být povinný pro společnosti s obratem nad 750 mil EUR, pro ostatní dobrovolný, přičemž 

analýzy ukazují, že právě malé firmy působící ve více státech EU mají administrativní náklady s 

daňovou agendou až 30% z celkové vyměřené daně. Dá se tedy předpokládat, že možnosti využijí 

také menší firmy. Směrnice popisuje zejména algoritmus stanovení konsolidovaného základu DPPO, 

vlastní zdanění pak probíhá v členském státě dle vnitrostátních předpisů z části konsolidovaného 

základu daně společnosti, připadající na tuto čl. zemi. V ČR by se to týkalo menšího počtu 

nadnárodních firem, odhadovaný dopad do výběr DPPO je zvýšení o 6 mld. Kč. Navrhovaná 

legislativa má přispět k boji s tzv. agresivním daňovým plánováním a převádění zisků do zemí s nižší 

daňovou sazbou nejrůznějšími účetními operacemi. Tato praxe je rozšířena také v ČR, kde dochází k 

odlivu zisku do zahraničí mezi matkami a dceřinými společnostmi působících v ČR. 

Stanovisko bude předloženo v sekci ECO v březnu a také na březnové plenární zasedání. 

 

 

Mgr. Ing. Roman Haken  
 

se účastnil konference OSN HABITAT III jako člen delegace EHSV spolu s komisařkou pro 

regionální rozvoj Cretu v Equadoru. 
  
Dále se účastní práce studijní skupiny Evropská občanská iniciativa, Den občanské iniciativy bude 

organizován 11. dubna 2017 v Bruselu. 
  
Prezentoval stanovisko k CLLD (Komunitně vedenému místnímu rozvoji) na výroční konferenci 

sítě ELARD, s diskusí na téma LEADER po období 2020, v  Tartu Estonsko, a zúčastnil se expertního 

setkání o budoucnosti CLLD, organizovaného DG Regio, Švédsko Basttad. 
  
Zúčastnil se Fóra pro Dunajskou strategii v Bratislavě, společně s MMR ČR. Dále byl jmenován 

do pracovní skupiny pro „Bílou knihu o makroregionech v Evropě“, zastupoval EHSV na setkání 

s DG REGIO, DG ENVI a Evropským parlamentem na dané téma. 
Společně s MMR ČR připravuje v jarních měsících v rámaci Dunajské strategie seminář „Den 

participace“ v České republice. 
  
Účastnil se oponentního zasedání Technická asistence v Kohézní politice se stanoviskem „Nová 

opatření pro správu a provádění, které jsou zaměřeny na rozvoj – hodnocení evropských 

strukturálních a investičních fondů a související doporučení“, organizovaného DG REGIO. 
  
V rámci aktivit Smart Cities a CLLD se zúčastnil expertní skupiny na téma Integrované a 

udržitelné strategie rozvoje měst, pořádaného v Ghentu Evropskou komisí. 
  
V Kategorii Sociální ekonomika společně s kolegyní Ing. Brzobohatou jednali o podpoře pro 

české subjekty s europoslancem Kellerem. 
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Pavel Trantina  

Od poslední říjnové zprávy jsem řídil tři další zasedání Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a 

občanství, a to 

-  22.11. 2016, na němž jsme přijali (a následně na plénu schválili) tato stanoviska: 

o Reforma společného evropského azylového systému II 

o Přezkum směrnice o vysílání pracovníků – toto stanovisko bylo zřejmě nejobtížnějším 

tématem minulého roku v sekci SOC, protože návrh Evropské komise rozděluje EU 

napříč státy i sociálními partnery. Do sekce šel ale konsenzuální návrh, zpracovaný 

zástupkyněmi zaměstnavatelů a odborářů. Tam všem byl více než 50 pozměňovacími 

návrhy přetvořen na jednostrannou pozici odborů. Vyjádřil jsem se k tomu kriticky 

při projednávání v plénu v lednu 2017. 

o Na cestě k ucelené politice EU v oblasti přistěhovalectví za účelem zaměstnání 

s ohledem na modrou kartu EU 

 

- 10.1. 2016, na němž jsme přijali (a následně na plénu schválili) tato stanoviska: 

o Evropský pilíř sociálních práv – viz výše. Vystoupil jsem v debatě s komisařkou 

Marianne Thyssenovou, kde jsem zdůraznil nezastupitelnou roli neziskových 

organizací při zajišťování sociálních práv a poskytování sociálních služeb – text 

mého vystoupení je zde. 

o Rámec Unie pro znovuusídlování – zde EHSV zároveň kritizuje závažné nedostatky 

dohody EH s Tureckem z humanitárního hlediska.  

o Věci manželské / věci rodičovské zodpovědnosti / mezinárodní únosy dětí (Brusel IIa) 

 

- 3.2. 2016, na němž jsme přijali (a připravili ke schválení na únorovém plénu) tato stanoviska: 

o Efektivnost financování / boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – velmi dobré a 

zajímavé stanovisko kolegy Balona z Polska 

o Nová agenda dovedností – toto téma považuji za klíčové pro letošní rok, mají k němu 

co říci i neziskové organizace zabývající se vzděláváním (včetně neformálního). 

Budeme se věnovat jednotlivým návrhům, které Evropská komise zveřejňuje, mj. 

otázce revize Europassu. 

o Vysoce kvalitní vzdělání pro všechny – stanovisko vyžádané Maltským předsednictvím 

v Radě EU. 

Výrazně se angažuji v probíhajícím střednědobém hodnocení programu Erasmus+. EHSV byl 

v rámci hodnocení programu, které provádí Evropská komise, pověřen tím, aby shromáždil názory 

občanské společnosti na tento program a aby tak k tomuto hodnocení přispěl. V pondělí 20. února 

2017 (13:00–14:30) pořádáme v Praze v prostorách České rady dětí a mládeže (Senovážné nám. 24, 3. 

patro) diskusní setkání s relevantními organizacemi české občanské společnosti a srdečně Vás nebo 

někoho z Vašich kolegů na toto setkání zveme. Diskuse bude probíhat v češtině a angličtině. Prosím o 

potvrzení účasti na pavel@trantina.cz.  
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Účast na jednáních a konferencích 

- 25. listopadu jsem vystoupil ve Vídni v panelu na konferenci EHSV o komunikaci 

migrace. 

- 29. listopadu 2016 jsem byl pozván jako zástupce EHSV hovořit v závěrečném panelu 

konference Cedefop o uznávání dovedností získaných neformálním vzděláváním v řecké 

Soluni -  video, které se mnou při té příležitosti Cedefop natočil, můžete zhlédnout zde. 

- 7. února 2017 jsem na EHSV hostil a moderoval konferenci o zaměstnatelnosti mladých, kde 

Nadace Telefónica představila svůj projekt koučinku španělské nezaměstnané mládeže. 

Hlavní řečnicí byla komisařka Marianne Thyssenová. 

 

Další jednání v Bruselu mimo rámec EHSV 

- Evropské sbory solidarity – tento návrh předsedy Evropské komise Junckera z jeho zářijové 

Zprávy o stavu unie je stále terčem kritiky, ačkoliv je již pilotně zaváděn. Především z pozice 

předsedy Evropské dobrovolnické aliance se snažím jeho implementaci ovlivňovat – zejména ve 

spolupráci s europoslanci formou pracovních setkání v EP i mimo něj.  

- S tím souvisí i má účast na plodné pracovní diskusi DG EAC o zjednodušení akreditačního 

systému pro organizace zapojené do Evropské dobrovolné služby 8. února 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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, Roman Haken a Pavel Trantina 

Praha, 15.2.2017 

http://www.eesc.europa.eu/
https://www.facebook.com/Evropskymost
https://www.facebook.com/Cedefop/videos/1287136994663285/?pnref=story
https://www.facebook.com/Evropskymost/

