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I
(Usnesení, doporučení a stanoviska)

STANOVISKA

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR
544. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EHSV, 19. 6. 2019–20. 6. 2019

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k evropskému právnímu
rámci uzpůsobenému podnikům sociální ekonomiky

Stanovisko Ev-

(stanovisko z vlastní iniciativy)
(2019/C 282/01)
Zpravodaj: Alain COHEUR

1.

Rozhodnutí plenárního shromáždění

12.7.2018

Právní základ

čl. 32 odst. 2 jednacího řádu
stanovisko z vlastní iniciativy

Odpovědná sekce

Jednotný trh, výroba a spotřeba

Přijato v sekci

28.5.2019

Přijato na plenárním zasedání

19.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

159/0/1

Závěry a doporučení

1.1. V dobách, kdy se evropská integrace snaží nabrat nový dech, je podpora rozmanitosti forem podnikání důležitá pro vytváření
pracovních míst, sociální inovace, sociální soudržnost i konkurenceschopnost v Evropě. Právo EU je založeno na zjednodušeném
pojetí stávajících forem podnikání na jednotném trhu, takže podniky sociální ekonomiky nejsou považovány ani za ziskové kapitálové
podniky ani za neziskové (hospodářsky nezištné) organizace.
1.2. Podniky a organizace sociální ekonomiky jsou řízeny v souladu se společnými rysy, hodnotami a zásadami, jako je upřednostnění jednotlivce a sociálního cíle před kapitálem, dobrovolné a otevřené členství a demokratická správa. Nesnaží se o maximalizaci
krátkodobých zisků, ale usilují o zajištění dlouhodobé udržitelnosti. Zisky jsou opětovně investovány do vytváření nebo udržování
pracovních míst nebo do rozvoje činností odpovídajících sociálnímu cíli či si je kolektiv rozdělí podle osobního příspěvku jednotlivých členů.
1.3. Právní předpisy EU neberou v úvahu příznačné vlastnosti sociální ekonomiky, zejména odlišný pohled na zisk. Článek 54
SFEU je vykládán tak, že hospodářsky nezištné (neziskové) subjekty jsou protipólem společností, které provozují určitou
hospodářskou činnost za úplatu. Do této druhé kategorie jsou tedy zahrnuty všechny podniky, které vytvářejí zisk, ať už ho rozdělují
či nikoli, a to bez rozdílu a nezávisle na jejich právní formě.
1.4. Judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) a rozhodovací praxe Evropské komise neprojevují
dostatečný zájem o podniky, které jsou ve vlastních vnitrostátních právních předpisech označovány za „neziskové“ nebo které jsou bez
ohledu na toto označení založeny na zcela jiných kritériích vlastnictví, správy a využívání zisku než ziskové kapitalistické podniky,
a to zejména pokud jde o podmínky jejich přístupu k financování. Potřeba uvolnit potenciál veškerých forem podnikání, jakož i zásada
neutrality práva EU vůči rozličným formám organizace podniků by navíc měly umožnit, aby se rozvíjelo více modelů podniků.
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EHSV proto:

— navrhuje, aby byl do právních předpisů EU zaveden uzpůsobený právní rámec, který by lépe uznával existenci podniků sociální
ekonomiky. Tento rámec by se opíral o nový pojem – omezený zisk –, pomocí něhož by byly definovány všechny podniky, které
mohou vytvářet zisk, ale jejichž cílem není jeho rozdělení mezi vlastníky, neboť jejich účelem je solidarita a veřejný zájem;

— žádá Komisi, aby provedla studii věnovanou pojmu omezeného zisku a modelům podniků, které se touto logikou řídí. Díky ní by
bylo možné lépe identifikovat potřebu vytvořit právní, finanční a daňové rámce, které by byly uzpůsobeny tak, aby byly zachovány
konkurenční schopnosti dotčených podniků, a případně by vedly ke stanovení osvědčených postupů;

— žádá, aby Komise i nadále usilovala o poskytování informací ohledně dostupnosti státní podpory pro družstevní společnosti
a rozšířila příslušná ustanovení na všechny podniky sociální ekonomiky;

— vyzývá rovněž Komisi, aby vypracovala interpretační sdělení k článku 54 SFEU a k článkům této smlouvy obsahujícím právní
předpisy v oblasti hospodářské soutěže, a objasnila tak pojem neziskovosti v právních předpisech EU;

— domnívá se, že by měl být po vzoru protokolu č. 26 o službách obecného zájmu k SFEU připojen protokol o různých druzích podniků, a žádá členské státy, aby tento přezkum zahrnuly do nadcházejícího programu reforem.

2.

Obecné připomínky

2.1.

Uznání politiky sociální ekonomiky

2.1.1.
Sociální ekonomika je fenomén, který se rozvíjí v rámci ekonomiky a na území EU. Jedná se o 2,8 milionu podniků
a organizací, které mají různou formu – mimo jiné družstva, vzájemné společnosti, sociální podniky, sdružení či nadace – a které
provozují hospodářskou činnost a představují 8 % HDP EU a čítají na 13,6 milionu pracovníků, což je 6 % zaměstnanců v Evropě. Tyto
podniky, mezi něž mohou patřit velmi malé podniky a malé a střední podniky až velké skupiny podniků sociální ekonomiky, působí
ve všech odvětvích činnosti. Sociální ekonomika představuje vzhledem ke svému rozšíření a rozmanitosti svých činností zásadní
aspekt hospodářského růstu, který je udržitelný, inovační, šetrný k životnímu prostředí a podporuje sociální začlenění.

2.1.2.
Potřebuje však ještě získat politické uznání. Jistého pokroku však již dosaženo bylo, jak dokládá Lucemburské prohlášení
pro sociální a solidární ekonomiku v Evropě „Plán k vytvoření komplexnějšího ekosystému pro sociální podniky“, závěry Rady EU
(Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele) s názvem „Podpora sociální ekonomiky jakožto jednoho
z klíčových motorů hospodářského a sociálního vývoje v Evropě“, které byly poprvé schváleny jednomyslně 28 členskými státy, dále
obnovení expertní skupiny Evropské komise pro sociální podnikání (GECES) v roce 2018 a výzva Evropského parlamentu Komisi, aby
zajistila, že při vypracovávání evropských politik budou zohledněny i rysy sociální ekonomiky.

2.1.3.
EHSV se již několikrát vyjádřil v tom smyslu, že je důležité uznat sociální ekonomiku, v právních předpisech EU je třeba efektivním způsobem zohlednit rozmanitost forem podnikání a je nutné vytvořit specifický akční plán pro sociální ekonomiku.

2.1.4.
Evropský pilíř sociálních práv nebude bez účasti podniků sociální ekonomiky účinný. Proto je důležité konkrétně zajistit
jejich účast na hospodářském a sociálním rozvoji EU. Podniky sociální ekonomiky se nejen vyznačují větší odolností v dobách krize
a fungují jako záchytná síť, ale v každodenním životě navíc udržují a podporují sociální soudržnost a jsou zdrojem sociálních inovací.
Řada z nich především svým způsobem fungování, ale i činnostmi odpovídá cílům pilíře. Jejich přirozeným posláním je plnění cílů,
jako je podpora bezpečného a adaptabilního zaměstnání, sociální dialog a zapojení zaměstnanců, bezpečné, zdravé a dobře uzpůsobené pracovní prostředí nebo poskytování inovativních řešení některých základních sociálních potřeb.

2.2.

Chybějící právní uznání – dichotomické a zjednodušující pojetí forem podnikání

2.2.1.
V právu EU jsou podniky sociální ekonomiky uznávány jen velmi málo. V minulosti vznikly iniciativy, které měly umožnit
vznik evropských družstevních společností, vzájemných společností, sdružení a nadací. Úspěšně však prošel pouze návrh nařízení
týkající se evropských družstevních společností.
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2.2.2.
V současné době se zdá, že statutární přístup zohledňující jednotlivé kategorie je již opuštěn, a to ve prospěch dvou jiných
přístupů:

— na jedné straně je to podpora koncepce sociálních podniků na evropské úrovni a vytvoření několika finančních nástrojů s cílem
uspokojit jejich finanční potřeby;

— na druhé straně jsou to nezávazná doporučení Komise, která mají motivovat státy k tomu, aby samy podporovaly podniky sociální
ekonomiky, zejména ty, které dosud nemají vnitrostátní legislativní rámce.

2.2.3.
I když Evropský parlament, Rada a Komise mimo jiné oznámily, že se soustřeďují na rozvoj sociální ekonomiky jako celku,
tyto rozličné kroky jsou uzpůsobeny sociálním podnikům a nezaměřují se na podniky sociální ekonomiky jako celek. Hrozí, že tyto
činnosti nabídnou jen úzký pohled na sociální ekonomiku omezený na činnosti společenské povahy.

2.2.4.
Platné právní předpisy a nedávné návrhy především zastiňují jednu hlavní otázku: veškeré právní předpisy EU jsou
postaveny na dichotomické, a tudíž zjednodušené koncepci ekonomických subjektů.

2.2.5.
Tato dichotomie, která existuje od Římské smlouvy, dnes figuruje ve stávajícím článku 54 SFEU týkajícím se svobody usazování. Podle jeho znění uznává právo EU dva typy subjektů: na jedné straně neziskové podniky, které zahrnují výlučně organizace,
jejichž činnost je hospodářsky nezištná; a na druhé straně podniky, mezi nimiž figurují zejména obchodní a občanské společnosti
a k nimž se řadí i družstva.

2.2.6.
Ať už jde o družstva, vzájemné společnosti, sociální podniky či sdružení, všechny podniky, které vykonávají určitou
hospodářsky životaschopnou činnost a popřípadě mohou zajistit i přebytky, jsou přiřazeny k podnikům kapitalistického typu usilujícím o dosažení zisku. Podniky sociální ekonomiky však nesledují cíl maximalizace ani rentability kapitálu, nýbrž cíl sociální.

2.2.7.
Nedostatečné zohlednění specifik podniků sociální ekonomiky se promítlo i do právních předpisů týkajících se
hospodářské soutěže, které je řadí do stejné kategorie jako ostatní podniky, jež vykonávají hospodářskou činnost na trhu, a to
nezávisle na právním postavení této entity a způsobu jejího financování. Nezájem o právní povahu, cíle a dokonce i zvláštní omezení
podniků sociální ekonomiky, jimž jsou z hospodářského a finančního hlediska vystaveny, je někdy umocňován i právními interpretacemi a dogmaty, z nichž obvykle vyplývá, že standardem na trhu je ziskový podnik usilující o maximalizaci zisků a rentabilitu
investovaného kapitálu.

2.2.8.
Model ziskových kapitalistických podniků pronikl do všech evropských právních předpisů. Navzdory výhodám z hlediska
obecného zájmu, které tyto subjekty na území členských států EU poskytují, a vyjma možného označení za služby obecného
hospodářského zájmu, nejsou tedy podniky sociální ekonomiky odlišeny od ostatních forem podniků, a to ani v právu upravujícím
uskupení či v právu společností, ani v právu v oblasti veřejných zakázek či v daňovém právu.

2.2.9.
Skutečné politické uznání se již tedy nemůže obejít bez právního uznání zakotveného ve SFEU, a musí nezbytně odstranit
původní základní nejasnost.

2.2.10.

Co se týče režimů vlastnictví v členských státech, právo EU se řídí zásadou neutrality.

To znamená, že vlastnictví podniků nespadá do pravomocí EU, ale současně i to, že pravidla EU nesmějí vést k nařizování režimů vlastnictví.

2.2.11. Stejně tak není právo EU v rozporu s rozhodnutím o tom, že podniku bude přisouzena buď podoba struktury kapitalistického typu usilující o dosažení zisku, jejíž pravomoci závisejí na počtu držených akcií či podílů společnosti, anebo podoba struktury
spadající do sociální ekonomiky, v níž rozdělení moci spočívá na osobách a nikoli na kapitálu a v níž je přerozdělení přebytků přísně
omezené či žádné, neboť jsou v plné výši investovány zpět do sociálního cíle.

2.2.12. Pokud však neutralita vede k neuznání celých sektorů ekonomiky a dovolí, aby se určitý typ podniku stal vzorem či referenční normou pro budování právních předpisů, míjí se tato zásada cílem.
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2.2.13. Stanovisko EHSV z vlastní iniciativy k tématu Různé typy podniků poukázalo již v roce 2009 na nutnost prosazovat v EU
hospodářskou různorodost.
2.2.14. Musí být zrevidován celý právní řád EU, aby byla lépe chápána specifická úloha a způsoby fungování podniků, jejichž cílem
je obecný zájem a jež vynakládají příjmy ze svých činností výhradně na sociální cíle.
2.2.15. Jeden z postupů by tedy spočíval v tom, že by vedle podniků usilujících o dosažení zisku a nezištných entit byly uznány
i podniky sociální ekonomiky jakožto třetí kategorie ekonomických subjektů, jejichž výdělečnost je dobrovolně omezena jinými cíli,
jimž se přiznává priorita.
3.

Konkrétní připomínky

3.1.

Omezený zisk – společný rys podniků sociální ekonomiky

3.1.1.
Zavedení pojmu „omezený zisk“ by umožnilo zdůraznit základní rozdíl mezi podniky sociální ekonomiky a podniky kapitalistického typu. Říci, že určitá entita má omezený zisk, znamená, že zisk je prostředek, a nikoli účel činnosti.
3.1.2.
Zaprvé je zřejmé, že činnost musí být ekonomicky životaschopná, což znamená, že aby byla v rovnováze, nesmí záviset na
dotacích či darech.
3.1.3.
Zadruhé platí, že pokud jsou v rámci činnosti generovány přebytky, měly by v závislosti na jednotlivých subjektech směřovat do rezerv či být přiděleny na činnost, aby bylo prostřednictvím investic zajištěno trvání a rozvoj činnosti podniku. Například
u družstevních společností je možné, že určitá část přebytků se přerozdělí jejich členům ve formě slevy nebo podílů, ale na slevy může
být vyčleněna pouze omezená část přebytků a teoreticky se odvíjí od uskutečněných transakcí provedených jednotlivými členy,
a nikoli od jejich kapitálových podílů.
3.1.4.
Zatřetí nemůže být výdělečnost jediným účelem činnosti. V podnicích sociální ekonomiky odpovídá účel činnosti jiným
cílům, než je návratnost investovaného kapitálu či maximalizace zisků. Tyto cíle spočívají buď v tom, že slouží zájmům jejich členů,
nebo obecnému zájmu, přičemž často zahrnují i jiné cíle z oblasti sociální, územní či environmentální soudržnosti.
3.1.5.
Omezení fungování a řízení, které jsou nedílně spojeny s účelem podniku, jsou formálně stanoveny ve stanovách takového
podniku. Nicméně právo EU musí rovněž ustanovit existenci subjektů, které provádějí tyto konkrétní formy podnikání, a umožnit jim
rozvoj v rámci vnitřního trhu.
3.1.6.

Použití pojmu omezeného zisku umožňuje:

a)

vyhnout se tomu, aby se uznání sociální ekonomiky omezovalo pouze na sociální podniky, to znamená na podniky, které
provozují vybrané sociální činnosti, zatímco podniky sociální ekonomiky, nehledě na odvětví, naplňují ekonomické, sociální
a územní potřeby. Ze získaných přebytků mají prospěch především členové družstev, členové vzájemných společností a místní
uživatelé využívající služby poskytované sdruženími. Nikdy se nestanou odměnou pro spekulativní fondy či investory sídlící
po celém světě,

b)

zajistit respektování vnitrostátních rozmanitostí, pokud jde o formy podnikání, v souladu se zásadou subsidiarity.

3.2.

Průřezové použití

Je třeba, aby se pojem omezeného zisku prosadil v různých politikách EU:
3.2.1.

Svoboda usazování

3.2.1.1.

V oblasti svobody usazování by hlavní redakční změna umožnila oficiálně uznat existenci podniků s omezeným ziskem.

3.2.1.2. Článek 54 SFEU a svoboda usazování by se tak mohly vztahovat na společnosti založené podle občanského nebo obchodního práva, včetně družstevních společností a jiných právnických osob veřejného nebo soukromého práva, ať už usilují o dosažení
zisku nebo mají omezený zisk.
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3.2.1.3. Svoboda usazování představuje pro určité formy podniků sociální ekonomiky skutečnou výzvu. Vzhledem k tomu, že se
právní statut v jednotlivých státech velmi výrazně liší, využívání této svobody ve většině případů podniky nutí k tomu, aby v členském
státu usazení přijaly stanovy, které neodpovídají pravidlům jejich fungování definovaným v domovském členském státě. Pro podniky
sociální ekonomiky totiž neexistuje ekvivalent evropské společnosti. Minimální uznání podniků sociální ekonomiky, a to zejména
prostřednictvím interpretačního sdělení k článku 54 SFEU, by zároveň umožnilo nejen více zohlednit jejich specifické rysy v právu
EU, ale také zamyslet se nad různými možnými řešeními problému usazování, například prostřednictvím posílené spolupráce.

3.2.1.4. Jednalo by se o první etapu globálnějšího procesu zvyšování povědomí o sociální ekonomice a její podpory na evropské
úrovni. Do tohoto procesu musí být zahrnuta Evropská unie i její členské státy, které je třeba podněcovat k vytvoření vnitrostátních
rámců sociální ekonomiky vhodných pro zahrnutí flexibilních struktur podniků s omezeným ziskem.

3.2.2.

Pr ávo hospodářské sout ěže

3.2.2.1. Pojem „omezeného zisku“ by měl být rovněž použit v právních předpisech týkajících se hospodářské soutěže, aniž by byla
dotčena pravidla pro služby obecného hospodářského zájmu podle čl. 106 odst. 2 SFEU a ustanovení, která je doplňují nebo interpretují.

3.2.2.2. I když stanovení oblasti působnosti pravidel hospodářské soutěže zahrnuje pouze jediné kritérium, které se týká
vykonávání hospodářské činnosti na trhu, k úpravám by mohlo dojít ve fázi uplatňování pravidel, aby byla zohledněna určitá specifika
podniků sociální ekonomiky.

3.2.2.3. V oblasti státní podpory tak Soudní dvůr uznal zvláštní situaci, v níž se nacházejí družstevní společnosti ve srovnání se
společnostmi usilujícími o dosažení zisku, a to co se týče specifického omezení přístupu k financování jejich činnosti. Rozsudek Soudního dvora stanovil, že výhodné daňové opatření pro družstevní společnosti nelze vykládat tak, že jim poskytuje selektivní výhodu,
neboť situace družstevních společností a kapitálových společností není srovnatelná.

Soud své rozhodnutí zdůvodňuje zvláštními vlastnostmi družstevních společností z hlediska kontroly, vztahu s jejich členy, který není
čistě obchodní, a zejména omezeným přístupem na kapitálové trhy a naléhavou potřebou spoléhat na jejich prostředky a úvěr pro
zajištění jejich rozvoje.

3.2.2.4. Komise ve svém sdělení o pojmu státní podpory zohlednila postoj Soudního dvora Evropské unie ohledně družstev. Uvádí,
že výhodnější daňový režim pro družstevní společnosti nemusí být považováno za státní podporu.

3.2.3.

Svoboda poskytování služeb a veřejné zakázky

3.2.3.1. Komise považuje přístup podniků sociální ekonomiky k veřejným zakázkám za důležitý bod a zdůrazňuje, že pro určité
podniky je obtížné účastnit se výběrových řízení.

3.2.3.2. Kategorie vyhrazených veřejných zakázek je a priori vyloučena. Existuje však obecná výjimka pro hospodářské subjekty,
jejichž hlavním cílem je sociální a profesní začlenění osob s postižením nebo osob znevýhodněných. Ostatně směrnice 2014/24 také
dává členským státům možnost vyhradit veřejné zakázky na služby v oblasti zdravotní péče a sociální péče a na kulturní služby podnikům s omezeným ziskem, které mají určitá jiná kritéria fungování.

3.2.3.3. Je však třeba zdůraznit, že postup v rámci výběrového řízení, kdy je mezi podniky nastolena hospodářská soutěž, která je
inspirována liberálním a soukromým modelem, ne vždy staví podniky s omezeným ziskem do snadné konkurenční pozice. I zde totiž
platí, že jejich někdy malá velikost nebo obtížnější přístup ke zdrojům financování investic mohou být konkurenční nevýhodou, ať už
je druh činnosti jakýkoli. Rozdělení zakázek na části a kritéria pro zadání týkající se ekonomicky nejvýhodnější nabídky by tedy měla
tuto rozdílnou situaci zohlednit.
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Daňový systém

3.2.4.1. Co se týče daňové oblasti, Komise v roce 2013 uznala, že zvýhodněný daňový rámec odměňuje podniky sociální ekonomiky za jejich sociální přínos. Je třeba zahájit diskusi o zvýhodněném daňovém rámci, který by ve větší míře odměňoval sociální
přínos všech podniků k sociální, environmentální a územní soudržnosti.
V Bruselu dne 19. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úsilí o lepší provádění pilíře sociálních
práv a podpora základních služeb

Stanovisko Ev-

(stanovisko z vlastní iniciativy)
(2019/C 282/02)
Zpravodaj: Raymond HENCKS
Spoluzpravodaj: Krzysztof BALON

1.

Rozhodnutí plenárního shromáždění

24.1.2019

Právní základ

čl. 32 odst. 2 jednacího řádu
stanovisko z vlastní iniciativy

Odpovědná sekce

Doprava, energetika, infrastruktura a informační
společnost

Přijato v sekci

22.5.2019

Přijato na plenárním zasedání

19.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

128/3/6

Závěry a doporučení

Závěry
1.1. 20. zásada evropského pilíře sociálních práv zavádí v Unii pojem „základní služby“, jenž jako takový není obsažen ve Smlouvách, a uvádí, že „každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody, hygienického zařízení, energií, dopravy,
finančních služeb a digitálních komunikací. Osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto službám.
1.2. Vzhledem k příkladům služeb, které jsou ve smyslu zásady č. 20 považovány za základní, se EHSV domnívá, že se jedná konkrétně o služby obecného hospodářského zájmu, jež jsou již zahrnuty v právu Unie a konkrétněji v protokolu č. 26 o službách obecného zájmu, který je připojen k SFEU a jehož výkladová ustanovení přesahují rámec prosté záruky „kvalitního přístupu“, ale část z nich
není dostatečně regulována a prováděna – a to ve velmi odlišné míře v různých členských státech.
1.3. EHSV tedy souhlasí s tím, že 20. zásada evropského pilíře sociálních práv potvrzuje právo na přístup k základním
službám/službám obecného hospodářského zájmu, které tvoří nezbytnou složku sociální spravedlnosti a jsou založeny na zásadě
rovného zacházení s uživateli, která zakazuje diskriminaci nebo vyloučení jakékoliv povahy, a na zásadě univerzálního přístupu
založeného na vysoké úrovni finanční dostupnosti a kvality.
Doporučení
Právo na přístup
1.4. Aby byla zásada, podle níž má každý „právo na přístup ke kvalitním základním službám“, naplněna, je třeba provést konkrétní
opatření v rámci udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti a současně je zapotřebí, aby:
a)

byla zaručena právními předpisy, které ji popíšou a stanoví způsob jejího uplatňování v každé oblasti;

b)

byly definovány protistrany, na něž se lidé mohou obrátit v případě nedodržování;

c)

mohla být předmětem stížností, žalob nebo opravných prostředků.
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Univerzální přístup
1.5. EHSV požaduje vyjasnění konceptu univerzálního přístupu ke službám obecného hospodářského zájmu a zavedení legislativních opatření, na jejichž základě by členské státy musely pro každou službu obecného hospodářského zájmu definovat ukazatele
pro stanovení povahy univerzálního přístupu (hustota přístupových míst služby, maximální vzdálenost k přístupovému místu, pravidelnost služby atd.), aby se předešlo tomu, že se zejména v příměstských, venkovských či málo zalidněných oblastech budou rušit či
nedostatečně udržovat základní služby obecného zájmu pro uživatele (např. služby veřejné dopravy, pobočky pošt a bank), a pokud
k tomu dojde, aby se zajistila rovnocenná alternativní řešení.
Univerzální služba
1.6. Pokud jde o služby v oblasti elektřiny, služby elektronických komunikací a poštovní a bankovní služby, není univerzální služba,
jíž využívají, synonymem univerzálnosti, protože zaručuje pouze omezený přístup k základním službám. Zvlášť to platí pro elektronické komunikace, jejichž služby zahrnuté do univerzální služby jsou již značně překonané technologickým vývojem, a neodpovídají
tak již moderním komunikačním nástrojům dostupným na trhu a jen tím zvětšují digitální propast mezi odlehlými regiony a velkými
městskými středisky.
1.7. EHSV tedy žádá, aby byla univerzální služba uzpůsobena, zajistilo se poskytování těch nejmodernějších služeb a bylo zajištěno
úplné územní pokrytí pro všechna síťová odvětví obecně a elektronické komunikace konkrétně.
Finanční dostupnost
1.8. Vzhledem k tomu, že záruka dostupného přístupu se čím dál méně provádí prostřednictvím tzv. „rozumného“ sociálního tarifu, ale spíše prostřednictvím sociální pomoci výlučně ve prospěch nejchudších osob, a k tomu, že to nejsou jen ti nejchudší, kdo se
potýká se závažnými ekonomickými potížemi v přístupu ke službám obecného hospodářského zájmu, opakuje EHSV svůj požadavek,
aby se o cenové dostupnosti rozhodlo tak, že se určí koš služeb považovaných za základní, u nichž se jednotlivě stanoví finanční úsilí
domácnosti, aby bylo přijatelné ve vztahu k minimálnímu příjmu/minimální mzdě, nad jehož výši jsou ceny příliš vysoké a vyžadují
regulační opatření nebo musí zakládat právo na státní podporu.
Kvalita služby
1.9. Vzhledem ke kvalitě různých služeb obecného hospodářského zájmu v některých členských státech (zpoždění či zrušení spojů
veřejné dopravy, špatné či nedostatečné územní pokrytí elektronickými komunikacemi atp.) EHSV požaduje, aby členské státy stanovily pro služby obecného hospodářského zájmu ukazatele zaměřené na vnímání spokojenosti, jako jsou ukazatele týkající se rychlosti,
přesnosti, spolehlivosti, pohodlnosti, disponibility, kompetence a ochoty poskytovatelů, a také ukazatele týkající se dalších aspektů,
jako je životní prostředí, pracovní podmínky a ochrana spotřebitelů.
1.10. Pokud jde o kompenzaci, již pro případy nedostatečné kvality (zpoždění nebo zrušení vlakových nebo leteckých spojů, ztráta
nebo poškození poštovních zásilek) stanovují evropské právní předpisy, EHSV se nemůže zbavit dojmu, že někteří poskytovatelé raději
zaplatí (mírné) odškodnění, než aby investovali do kvality, a proto žádá, aby se přezkoumaly platné částky odškodnění a obecně se pro
případy nedodržení závazků veřejné či univerzální služby zavedly odpovídající částky pro všechny služby obecného hospodářského
zájmu.
Hodnocení
1.11. K zaručení kvalitního přístupu je nezbytné vytvořit progresivní způsob hodnocení fungování těchto služeb. EHSV za tím
účelem žádá orgány s rozhodovací pravomocí, aby nejprve jasně definovaly pojmy, cíle a úkoly všech služeb obecného zájmu
(hospodářských i nehospodářských).
1.12. EHSV tedy požaduje hodnocení služeb obecného zájmu na vnitrostátní, regionální či místní úrovni členských států, které musí
být nezávislé, pluralitní, musí zohledňovat různé pohledy, pokrývat hospodářskou, sociální i environmentální oblast, vycházet ze
souboru kritérií a být prováděno v konzultaci se všemi zúčastněnými stranami a na úrovni Unie pomocí nové metodiky hodnocení
harmonizované na evropské úrovni na základě společných ukazatelů.
Evropský semestr
1.13. Ve srovnávacím přehledu, který je součástí evropského semestru a jehož cílem je zkoumat situaci v oblasti sociálních práv
vyhlášených evropským pilířem, chybí ukazatele pro základní služby obecného hospodářského zájmu. EHSV proto požaduje, aby
základní služby obsažené v zásadě č. 20 evropského pilíře sociálních práv tvořily nedílnou součást srovnávacího přehledu evropského
semestru.
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Úvod

2.1. Evropský parlament, Rada a Komise se prohlášením z Göteborgu o evropském pilíři sociálních práv ze dne 17. listopadu 2017
zavázaly dostát závazkům zakotveným ve Smlouvách, a sice závazkům o vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství
směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku.

2.2. Dvacet základních zásad evropského pilíře sociálních práv usiluje v první řadě o nápravu nedostatků ve Smlouvách, a je tak
součástí strukturalizace evropského právního řádu, řídí výkon základních práv a podílí se na sbližování hodnot použitelných ve vnitrostátních a evropských právních řádech.

2.3. Evropský pilíř sociálních práv znovu zdůrazňuje některá z práv, která jsou již součástí acquis Unie, a přidává nové zásady, které
reagují na výzvy vyplývající ze společenského, technologického a hospodářského vývoje (1). To znamená, že se uznává, že v současné
době nejsou sociální práva, nebo alespoň část z nich, v různé míře v různých členských státech dostatečně upravena předpisy
a prováděna.

2.4. Vzhledem k tomu, že členskému státu může vzniknout odpovědnost za nedodržení obecných zásad evropského práva,
„k tomu, aby tyto zásady a práva byly právně vymahatelné, je třeba nejprve na příslušné úrovni přijmout specifická opatření nebo
právní předpisy“ (2).

3.

Základní služby

3.1. 20. základní zásada evropského pilíře sociálních práv s názvem „Přístup k základním službám“ uvádí, že „každý má právo na
přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody, hygienického zařízení, energií, dopravy, finančních služeb a digitálních komunikací. Osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto službám.

3.2. Pojem „základních služeb“ ve Smlouvách neexistuje, ty se věnují pouze veřejným službám (dopravě) a službám obecného
zájmu (hospodářským, jiným než hospodářským). Zmíněná 20. zásada neposkytuje žádnou definici toho, jak mají být „základní
služby“ vykládány. Uvádí se v ní pouze několik příkladů, není tam však definován vyčerpávající seznam. Nicméně pojem „základní
služby“ je běžný v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN a zahrnuje některé služby, které se vyskytují i v jiných zásadách evropského
pilíře sociálních práv.

3.3. Právo na základní služby se tedy neomezuje pouze na ty vyjmenované v zásadě 20, ale týká se i dalších zásad, které zahrnují
zejména oblast péče o děti, zdravotní péči, začleňování osob se zdravotním postižením, dlouhodobou péči, bydlení a pomoc pro bezdomovce. Na uplatňování práva na přístup ke kvalitním základním službám by tedy měla navázat konkrétní opatření jak pro služby
obecného hospodářského zájmu, tak pro uvedené oblasti. EHSV v této souvislosti připomíná odpovědnost a rozsáhlou rozhodovací
pravomoc členských států týkající se definování, organizace a financování služeb obecného zájmu, které odpovídají potřebám občanů.

3.4. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná definice, a vzhledem k příkladům služeb vyjmenovaným v zásadě č. 20 je zřejmé, že se
jedná konkrétně o „služby obecného hospodářského zájmu“, které podléhají povinnostem pro univerzální nebo veřejnou službu ve
smyslu článku 36 Listiny základních práv Evropské unie, článku 14 SFEU a protokolu č. 26 o službách obecného zájmu.

3.5. 20. zásada evropského pilíře sociálních práv tedy pouze znovu potvrzuje práva zakotvená ve Smlouvě. Je nicméně potřeba
konstatovat, že výkladová ustanovení protokolu č. 26 o službách obecného zájmu, který je připojen k SFEU, přesahují rámec prosté
záruky „kvalitního přístupu“ a stanoví „vysokou úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podporu univerzálního
přístupu a práv uživatelů“. Vzhledem k tomu, že pro EHSV představují služby obecného hospodářského zájmu nezbytnou složku
struktury sociální spravedlnosti, EHSV uznává, že je zásada č. 20 řadí mezi „základní služby“.

3.6. Aby byla zásada, podle níž má „každý právo na přístup ke kvalitním základním službám“, naplněna, je třeba provést konkrétní
opatření v rámci udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti a současně je zapotřebí, aby:

a)

byla zaručena právními předpisy, které ji popíšou a stanoví způsob jejího uplatňování v každé oblasti;

(1) 14. bod odůvodnění preambule evropského pilíře sociálních práv.
(2) 14. bod odůvodnění preambule evropského pilíře sociálních práv.
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b)

byly definovány protistrany, na něž se lidé mohou obrátit v případě nedodržování;

c)

mohla být předmětem stížností, žalob nebo opravných prostředků.

20.8.2019

3.7. Služby obecného hospodářského zájmu, jako je elektřina, osobní železniční a silniční doprava, elektronická a poštovní komunikace, tedy „síťová odvětví“, prošly od konce 80. let postupným, specifickým procesem poevropštění a liberalizace ve světle vytváření
jednotného trhu.

3.8. Bylo však brzy nutno konstatovat, že tyto služby nemohou fungovat pouze podle společných pravidel hospodářské soutěže
a trhu, ale že jsou nezbytná i zvláštní pravidla, jimiž se zajistí, že každý občan bude mít cenově dostupný přístup k těmto službám považovaným za základní a uznávaným jako společné hodnoty Unie.

3.9. Jejich uznání v primárním právu bylo aktualizováno Lisabonskou smlouvou. Protokol č. 26 připojený k SFEU upřesňuje
společné hodnoty Unie a zejména šest hodnot, které se musí vztahovat na všechny služby obecného hospodářského zájmu v celé
Evropské unii: „vysokou úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovné zacházení a podporu univerzálního přístupu a práv uživatelů.“

4.

Vývoj uplatňování protokolu č. 26

4.1. Neexistuje analýza hodnotící všechny pozitivní (pokles cen, diverzifikace nabídky) a negativní dopady (nárůst cen, vznik oligopolů, strategie „sbírání smetany“ na trhu, nejistota zaměstnání, sociální dumping) politiky liberalizace služeb obecného
hospodářského zájmu. Některé základní služby obsažené v evropském pilíři sociálních práv se účinně podílejí na hospodářském
a sociálním pokroku a sociálních vazbách. U jiných služeb vedlo zavedení hospodářské soutěže ke zvýšení cen nebo k oslabení poslání
veřejné služby (3).

4.2. Unie a členské státy mají nejen značnou povinnost dbát na správné fungování služeb obecného hospodářského zájmu, což
vyžaduje zejména vytvoření progresivního způsobu hodnocení fungování těchto služeb, ale je rovněž nezbytné, aby orgány
s rozhodovací pravomocí jasně definovaly pojmy, cíle a úkoly. Dokud se tak nestane, nebude moci hodnocení fungování zajistit služby
obecného hospodářského zájmu, jež občané oprávněně očekávají od svých orgánů jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni.

4.3. Na počátku nového tisíciletí začala Komise každý rok vypracovávat horizontální hodnocení výkonnosti síťových odvětví na
základě metodické poznámky o horizontálním hodnocení služeb obecného hospodářského zájmu (4). Tyto zprávy byly pravidelně
předkládány a diskutovány během veřejných slyšení v EHSV, kde byly předneseny protichůdné názory. V roce 2007 Komise ve spolupráci s EHSV ještě uspořádala seminář o nové metodice hodnocení na základě studie externího konzultanta, ale poté upadlo zavedení hodnocení služeb obecného zájmu v zapomnění.

4.4. EHSV opakuje svůj požadavek vyjádřený ve stanovisku z vlastní iniciativy Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu (5),
v němž požadoval hodnocení služeb obecného zájmu na vnitrostátní, regionální či místní úrovni členských států, které musí být
nezávislé, pluralitní, musí zohledňovat různé přístupy, pokrývat hospodářské, sociální i environmentální oblasti, vycházet ze souboru
kritérií a být prováděno v konzultaci se všemi zúčastněnými stranami a na úrovni Unie za použití nové metodiky hodnocení harmonizované na evropské úrovni na základě společných ukazatelů.

5.

Právo na přístup k základním službám

5.1. Podle Listiny základních práv (článek 36) EU „v souladu se Smlouvami (…) uznává a respektuje přístup ke službám obecného
hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi“ a řadí je mezi základní práva „s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie“.

5.2. Základní zásada č. 20 evropského pilíře sociálních práv tedy pouze znovu potvrzuje právo každého člověka na přístup ke kvalitním službám obecného zájmu jakožto součásti společných hodnot EU. Stejně jako protokol č. 26 ani pilíř neupravuje podmínky
přístupu, úroveň záruky ani přezkumné řízení.
(3) Viz průzkumy Eurobarometr týkající se služeb obecného zájmu.
(4) COM(2002) 331 final.
(5) 267/2008.
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5.3. EHSV má za to, že koncept zajištění přístupu pro všechny je založen na zásadách rovnosti zacházení, solidarity, univerzálnosti,
kontinuity, blízkosti uživateli a finanční dostupnosti.

6.

Rovné zacházení

6.1. Pokud jde o služby obecného zájmu, spočívá rovné zacházení v rovnosti přístupu (univerzální přístup) uživatelů ve srovnatelných situacích k vnitrostátním a přeshraničním službám, přičemž jsou zakázány diskriminace nebo sociální vyloučení jakékoliv povahy (na základě národnosti, pohlaví, místa pobytu, zdravotního postižení, věku atd.).

6.2. Rovné zacházení nebo povinnost nediskriminace nicméně nebrání přijetí opatření stanovujících zvláštní výhody pro určité
kategorie uživatelů (starší osoby, osoby se zdravotním postižením nebo omezenou mobilitou atd.).

6.3. Pro některé služby má být právo na univerzální přístup zaručeno buď univerzální službou, nebo závazky veřejné služby
uloženými poskytovatelům služeb.

7.

Univerzální služba

7.1. Univerzální služba má opodstatnění v rámci liberalizace určitých služeb obecného hospodářského zájmu, u nichž trh sám
o sobě nemůže poskytnout úplné územní pokrytí, cenovou dostupnost nebo přiměřenou kvalitu služeb. Obsahuje soubor požadavků
obecného zájmu, jejichž cílem je dbát na to, aby byly určité služby dostupné v požadované kvalitě všem spotřebitelům a uživatelům na
celém území členského státu bez ohledu na jejich zeměpisné umístění a za dostupnou cenu s přihlédnutím ke zvláštním vnitrostátním
podmínkám (6). Univerzální služba je zatím na úrovni Unie definována pouze v odvětvích elektronických komunikací, pošt, elektřiny
a bankovních služeb.

7.2. Definice univerzální služby se tedy vztahuje pouze na „určité služby“, tedy na služby taxativně vyjmenované. Univerzální
služba tedy není synonymem univerzálnosti, protože nezaručuje přístup ke všem službám nabízeným na trhu.

7.3. Zvlášť to platí pro elektronické komunikace (7), jejichž služby zahrnuté do univerzální služby jsou již výrazně překonány technologickým vývojem a neodpovídají moderním komunikačním nástrojům dostupným na trhu.

7.4. Mnoho členských států, územních celků nebo aglomerací je značně pozadu, pokud jde o oblast vysokorychlostní elektronické
komunikace nebo úplného pokrytí území mobilním signálem (šedé nebo bílé zóny), které v dnešní době představují klíčový faktor
zlepšování životních podmínek, například proto, že usnadňují přístup ke zdravotní péči, vzdělávání a dalším veřejným službám.
Z toho vyplývá, že současné nedostatky univerzální služby v elektronických komunikacích jen prohlubují digitální propast.

7.5. Podle příslušné směrnice by se však „koncepce univerzální služby (…) měla postupně vyvíjet tak, aby se v ní promítal technologický pokrok, vývoj trhu a změny v uživatelské poptávce“ (8). Za tímto účelem musí Komise v souladu s touto směrnicí každé tři
roky přezkoumávat rozsah univerzální služby, zejména s cílem předložit Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu nebo nové
vymezení rozsahu.

7.6. EHSV proto doporučuje přizpůsobit podmínky přístupu k elektronickým komunikacím technologickému vývoji a zejména
zavést plné územní pokrytí vysokorychlostní mobilní sítí.

8.

Závazky veřejné služby

8.1. U určitých služeb obecného hospodářského zájmu, které nevyužívají univerzální služby, je právo na univerzální přístup
pokryto závazky veřejné služby uloženými poskytovatelům těchto služeb.
(6) Zelená kniha o službách obecného zájmu ze dne 21. května 2003.
(7) Směrnice 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací.
(8) 1. bod odůvodnění směrnice 2002/22/ES ze dne 7. března 2002.
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8.2. Veřejná osobní silniční nebo železniční doprava například nevyužívá univerzální služby, ale podléhá závazkům veřejné služby,
které jsou definovány jako „požadavek, který vymezí nebo stanoví příslušný orgán k zajištění veřejné služby v přepravě cestujících
v obecném zájmu, který by provozovatel na základě svých vlastních obchodních zájmů bez odměny nepřevzal vůbec nebo nepřevzal
ve stejném rozsahu nebo za stejných podmínek“ (9). Z toho vyplývá, že služba veřejné dopravy, která odpovídá potřebám uživatelů,
nemusí nutně fungovat podle pravidel trhu. V řadě členských států jsou tedy železniční tratě a silnice pro veřejnou osobní dopravu ve
venkovských nebo řídce obydlených oblastech rušeny nebo nedostatečně obsluhovány z důvodu rentability. Platí to i pro jiné služby,
například poštovní nebo bankovní služby (zavírání poboček).
8.3. EHSV proto požaduje vyjasnění konceptu univerzálního přístupu ke službám obecného hospodářského zájmu a zavedení legislativních opatření, na jejichž základě by členské státy musely pro každou službu obecného hospodářského zájmu definovat ukazatele pro stanovení povahy univerzálního přístupu (hustota přístupových míst služby, maximální vzdálenost k přístupovému místu,
pravidelnost služby, počet poboček atd.).
9.

Finanční dostupnost

9.1. Trh může v nejlepším případě pouze navrhnout cenu vycházející z nákladů, čímž by nebylo možné zaručit všem lidem přístup
ke službě obecného hospodářského zájmu za dostupnou cenu. Jedním z nebezpečí volné hospodářské soutěže je tedy pokušení
poskytovatelů služeb obecného hospodářského zájmu poskytovat je pouze klientům, kteří jsou a priori považování za solventní.
9.2. Protokol č. 26 se proti tomuto riziku staví a požaduje, aby členské státy dbaly na vysokou úroveň dostupnosti jednotlivých
služeb obecného hospodářského zájmu.
9.3. Cenová dostupnost se definuje jako cena za služby pro spotřebitele s nízkým/středním příjmem ve srovnání s cenou pro
spotřebitele s jinou úrovní příjmů (10).
9.4. Požadavek na finančně dostupnou službu tedy představuje důležitý faktor v boji proti sociálnímu vyloučení s cílem umožnit
všem lidem přístup ke službám obecného hospodářského zájmu bez ohledu na výši příjmu. Zásada č. 20 evropského pilíře sociálních
práv se však zdá více omezující v tom smyslu, že (pouze) osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto službám.
9.5. Je třeba konstatovat, že záruka dostupného přístupu se čím dál méně provádí prostřednictvím tzv. „rozumného“ sociálního tarifu, ale spíše prostřednictvím sociální pomoci výlučně ve prospěch nejchudších osob. Nejsou to však jen ti nejchudší, kdo se potýká se
závažnými ekonomickými potížemi v přístupu ke službám obecného hospodářského zájmu.
9.6. Není-li splněn cíl cenově dostupného přístupu pro všechny, dochází k tomu, že regulační orgány uplatňují regulační cenová
opatření. Komise a evropský normotvůrce proto zasáhli prostřednictvím nařízení s cílem snížit a poté zrušit poplatky za mobilní
komunikaci uvnitř Unie (roaming), pokud se uživatel pohybuje v EU, ale nikoliv, pokud volá osobě uvnitř EU ze své země. Ve svém
návrhu nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků Komise oznámila, že zavede závazná opatření, pokud se do konce roku
2018 nezlepší situace s vysokými cenami uplatňovanými doručovateli přeshraničních balíků (11).
9.7. Co se týče posouzení cenové dostupnosti, EHSV již léta požaduje vyjasnění koncepce této dostupnosti u služeb obecného
hospodářského zájmu a zavedení legislativních opatření, která uloží členským státům povinnost definovat ukazatele pro určení
cenové dostupnosti.
9.8. EHSV opakuje svůj požadavek, aby se o cenové dostupnosti rozhodlo tak, že se určí koš služeb považovaných za základní,
u nichž se jednotlivě stanoví finanční úsilí domácnosti, aby bylo přijatelné ve vztahu k minimálnímu příjmu/minimální mzdě, nad
jehož výši jsou ceny příliš vysoké a vyžadují regulační opatření nebo musí zakládat právo na státní podporu.
10.

Kvalitní základní služby

10.1. Protokol č. 26 vybízí členské státy, aby dbaly na vysokou úroveň kvality služeb obecného hospodářského zájmu, zatímco pilíř
se omezuje pouze na „kvalitní“ základní služby.
10.2. V každém případě je kvalitní službou taková služba, která uspokojí uživatele. Aby se toho dosáhlo, bude zapotřebí identifikovat uživatele, jejich potřeby a očekávání. Očekávání jsou však často vyjádřena až dodatečně, když si uživatelé stěžují na nefunkčnost.
(9) Nařízení (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007.
(10) COM(2002) 331 final.
(11) Návrh nařízení COM(2016) 285 final.
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10.3. Pro řadu služeb obecného zájmu, jako jsou například poštovní služby, elektronická komunikace, zásobování vodou, svoz
odpadu, přeprava cestujících, sociální služby obecného zájmu atd., jsou normy kvality nastaveny na úrovni Unie, a to v různé míře
a někdy dost mírně. Například i přestože má většina Evropanů přístup ke kvalitní pitné vodě, upřednostňuje v některých členských
státech řada občanů konzumaci balené vody kvůli nepříjemné chuti vody kohoutkové. V zájmu zvýšení důvěry spotřebitelů a zlepšení
kvality kohoutkové vody je tedy nutné pravidelně aktualizovat stávající normy. Následně se projeví i pozitivní dopad na životní prostředí, jelikož se sníží objem plastového odpadu.
10.4. Kvalita služeb představuje klíčový faktor hodnocení, jak jej výše navrhl EHSV. Členské státy by tedy měly pro služby obecného
hospodářského zájmu stanovit ukazatele zaměřené na vnímání spokojenosti, jako jsou ukazatele týkající se rychlosti, přesnosti, spolehlivosti, pohodlnosti, disponibility, kompetence a ochoty poskytovatelů atd. Kvalita zahrnuje rovněž aspekty, jako je životní prostředí,
pracovní podmínky a ochrana spotřebitelů.
10.5. Kvalita služeb přímo souvisí s právy spotřebitelů. U některých služeb obecného hospodářského zájmu (železniční doprava,
pošty) stanovují evropské právní předpisy odškodnění v případě nedostatečné kvality (zpoždění nebo zrušení vlakových nebo
leteckých spojů, ztráta nebo poškození poštovních zásilek). Vzhledem k obrovským nedostatkům v osobní železniční dopravě
v některých členských státech se EHSV nemůže zbavit dojmu, že někteří poskytovatelé raději zaplatí (mírné) odškodnění, než aby
investovali do kvality. Právo na odškodnění v případě zpoždění se navíc v mnoha členských státech týká jen hlavních spojů, zatímco
městské, příměstské a regionální služby osobní železniční dopravy jsou, v souladu s výjimkami povolenými evropskými právními
předpisy, z jakékoliv kompenzace vyloučeny (12).
10.6. EHSV požaduje, aby se systém kompenzace v případě zpoždění týkal všech cest vlakem bez ohledu na jejich délku a stanovilo
se právo na odškodnění za každou půlhodinu zpoždění při příjezdu oproti oficiálnímu jízdnímu řádu nebo za každou čtvrthodinu
zpoždění při odjezdu.
10.7. Pokud jde o práva spotřebitelů, požaduje EHSV v zásadě zavedení odškodnění u všech služeb obecného zájmu, pokud nebudou dodrženy závazky veřejné služby.
11.

Srovnávací přehled sociálních ukazatelů evropského semestru

11.1. Cílem srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů začleněného do evropského semestru je zjistit výzvy v sociální oblasti, jimž
čelí členské státy při uplatňování zásad evropského pilíře sociálních práv.
11.2. Tento nástroj předběžné analýzy, na nějž navazuje komplexnější analýza na úrovni jednotlivých zemí, má zkoumat situaci
v oblasti sociálních práv zakotvených v evropském pilíři na základě klíčových ukazatelů srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů.
Mezi klíčovými a sekundárními ukazateli tohoto srovnávacího přehledu, které se objevují ve statistické příloze zpráv o jednotlivých
zemích, však chybí základní služby uvedené v klíčové zásadě 20 evropského pilíře.
11.3. EHSV proto požaduje, aby základní služby obsažené v první zásadě č. 20 evropského pilíře sociálních práv tvořily nedílnou
součást srovnávacího přehledu evropského semestru.
V Bruselu dne 19. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru

(12) Nařízení (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007.
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem k vyšší hospodářské
konvergenci a konkurenceschopnosti v rámci makroregionů, jako je evropská strategie pro Podunají – úloha
nadnárodních klastrů

Stanovisko Ev-

(průzkumné stanovisko)
(2019/C 282/03)
Zpravodaj: Dimitris DIMITRIADIS

Konzultace

20.9.2018
dopis Victora NEGRESCA, rumunského ministra
pověřeného evropskými záležitostmi

1.

Právní základ

Článek 304 SFEU

Odpovědná sekce

Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální
soudržnost

Přijato v sekci

4.6.2019

Přijato na plenárním zasedání

19.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

202/1/2

Závěry a doporučení

1.1. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uznává, že meziregionální spolupráce napříč státy, která staví na existujících
socioekonomických a kulturních vazbách z minulosti, je nezbytnou reakcí na problémy vyplývající z rychle se rozvíjejícího
rozšiřování Evropské unie (EU), jež je částečně způsobeno zesílenou globální hospodářskou soutěží a z ní plynoucí naléhavou potřebou rozšířit ovládané trhy, a to jak ze zeměpisného, tak z hospodářského hlediska. Je velmi důležité vytvořit propojené přeshraniční
a meziodvětvové systémy spolupráce založené na víceúrovňové správě a zajistit strategický rámec pro tematické oblasti pro instituce
poskytující financování za účelem provedení správně zacílených projektů v určitém makroregionu.
1.2. Během prvních deseti let svého fungování sloužily čtyři makroregionální strategie jako užitečný nástroj pro politiku
soudržnosti, především tím, že zlepšily integraci a spolupráci a určily důležité rozvojové procesy zahrnující občany a regiony. Tyto
strategie přispívají k vytvoření jak hlubší, tak širší Evropy tím, že zapojují kandidátské a sousední země za rovných podmínek
a podporují výměnu zkušeností.
1.3. Výkonnost z hlediska snižování sociálních a územních rozdílů a zvyšování environmentální udržitelnosti nicméně zůstává
nízká. Příčinou je pravděpodobně složitost správních a mezivládních struktur, míra byrokracie, nejednotné provádění dohodnutých
společných strategií jednotlivými regiony a nedostatečné zapojení sociálních partnerů, socioekonomických subjektů a organizací
občanské společnosti.
1.4. EHSV je zastáncem toho, aby byly makroregionální strategie chápány jako laboratoře pro rozvoj přístupu zdola nahoru
k řešení nových problémů, jimž čelí evropská společnost a ekonomika. Tyto problémy se týkají oblastí, jako je migrace, udržitelné
zásobování energií, trh práce, vzdělávání a digitalizace, a nemohou je vyřešit jednotlivé země, regiony nebo obce. Mezinárodní spolupráce mezi regiony je účinnější a umožňuje nalézt společná řešení.
1.5. Makroregionální strategie mohou podpořit evropskou integraci a sloužit jako hlavní strategický rámec pro politiku
soudržnosti a udržitelnosti. Makroregionální strategie by měly být financovány souběžně se zvláštními programy, jako je iniciativa
Městská inovativní opatření. Jeví se vhodné začlenit do revidovaného procesu programování pro soudržnost od roku 2020 povinné
použití tematického strategického rámce vyplývajícího z makroregionálních strategií ve vztahu k ostatním politikám a s ohledem na
rozšiřování EU a sousedské vztahy.
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1.6. Kromě toho by makroregionální strategie měly být také zaměřeny na škálu politik podporovaných v rámci Agendy pro
udržitelný rozvoj 2030, kterou v roce 2015 přijala OSN. To posílí mezinárodní viditelnost, uznání a podporu regionální spolupráce
v rámci čtyř makroregionálních strategií.

1.7. Na základě podrobného prodiskutování výše uvedených bodů předkládá EHSV v oddíle 5 tohoto stanoviska seznam konkrétních politických návrhů. Lze je shrnout takto: i) spolu s nezbytností posílit politické intervence je třeba omezit byrokratickou zátěž; ii)
zajistit fungující vytváření sítí, propojení a správu stávajících databází a pomoci veřejnosti využívat stávající údaje a informace; iii)
klást přednostní důraz na vytváření sítí a klastrů sociálních partnerů, místních socioekonomických subjektů a organizací občanské
společnosti, a to jak v územním smyslu (meziregionální klastry a partnerství klastrů), tak v odvětvovém smyslu (podle přístupu
„čtverné šroubovice“); iv) v budoucnosti budou makroregionální strategie významně těžit z účinných sítí pro vzdělávací aktivity ve
vztahu k digitalizaci výroby a z iniciativ směřujících k účinným meziregionálním výzkumným a inovačním ekosystémům při činnostech v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje.

1.8. Tvorba a provádění makroregionálních komunikačních strategií má pro zúčastněné strany silnou podpůrnou úlohu při zvyšování viditelnosti a podpoře vytváření sítí a participace. Posilování komunikace a budování důvěry mezi hlavními články řízení makroregionálních strategií a sociálními partnery, podnikatelským sektorem, místními aktéry, občanskou společností a akademickou obcí
by mělo být dále podporováno prostřednictvím slyšení a národních a makroregionálních dnů participace.

2.

Souvislosti stanoviska

2.1. Makroregionální strategie EU vznikly jako nástroje pro usnadnění provádění politik napříč státy, což podporuje soudržnost
v rámci rozsáhlejších zeměpisných oblastí. Jedním z jejich cílů bylo zvýšit konkurenceschopnost a posílit socioekonomický rozvoj
v oblastech pokrývajících území několika států, včetně států, jež nejsou členy EU.

2.2. Toto průzkumné stanovisko mělo být původně stanoviskem z vlastní iniciativy s cílem přezkoumat stávající politické dokumenty EU v této oblasti, včetně zpráv EP o provádění makroregionálních strategií (1), a mělo vycházet ze stávajících hodnocení politiky EU ze strany EHSV pro zlepšení přeshraniční spolupráce a konvergence. Na základě žádosti rumunského předsednictví bylo téma
ještě rozšířeno o význam nadnárodních klastrů (2) při posilování konvergence a konkurenceschopnosti v rámci makroregionů. Stanovisko se zaměřuje na navržení způsobů, jak makroregionální strategie lépe zacílit a provádět. K tomu slouží za prvé přesnější zjištění
konkrétních potřeb v celém regionu, a tudíž zajištění toho, aby bylo dosaženo hmatatelných výsledků, a za druhé motivace zúčastněných stran, aby se aktivně zapojily. Zároveň je potřeba plně zohlednit zásadu „tří ne“.

2.3. Stanovisko je v souladu s politickými prioritami EHSV na rok 2018, zejména ohledně „posílení sociální a územní soudržnosti
a prosazování základních práv“. Je také v souladu s prioritními opatřeními Výboru v rámci šestiměsíčního předsednictví Rady EU a se
zájmy průmyslu, akademické obce, sociálních partnerů a občanské společnosti v makroregionech.

2.4. Očekává se, že stanovisko konstruktivním způsobem ovlivní tvůrce politik v celé Evropě a poskytne objektivní analýzu
a praktické návrhy týkající se toho, jak provádění makroregionálních strategií zlepšit. Upřesní rovněž, zda je nezbytné rozšířit jejich
oblast působnosti a které inovativní nástroje by mohly být navrženy za účelem podnícení spolupráce mezi zúčastněnými stranami,
včetně příležitostí vyplývajících z vytváření průřezových klastrů napříč státy.

3.

Obecné připomínky: dosavadní rozvoj makroregionálních strategií

3.1. Výkonnost makroregionálních strategií doplácí na složitost správních struktur, míru byrokracie v různých zemích
a nejednotné provádění dohodnutých společných strategií v zapojených regionech. To vedlo k nedostatečnému zapojení sociálních
partnerů, socioekonomických subjektů a organizací občanské společnosti. V důsledku toho se stalo nezbytným lépe provádění makroregionálních strategií sledovat pomocí vhodných ukazatelů. To vyžaduje spolehlivé a srovnatelné údaje, přičemž ty musí být
dostatečně podrobné, aby odrážely situaci v celé dotčené oblasti (3).
(1) (2017/2040 (INI).
(2) Je nutné zmínit, že pojmem „klastry“se rozumí vytváření sítí a tematická nebo holistická spolupráce zástupců a institucí ze soukromého sektoru,
veřejné správy, akademické obce a občanské společnosti (což např. přesahuje rámec vytváření sítí malých a středních podniků).
(3) Viz http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/studies/2017/macro-regional-strategies-and-their-links-with-cohesion-policy.
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3.2. Z nedávno uskutečněné analýzy vyplývá, že čtyři makroregionální strategie, které již byly zavedeny – pro region Baltského
moře, jadransko-jónský region, Podunají a alpský region – se z hlediska míry hospodářského rozvoje zúčastněných zemí významně
liší. Ukázalo se, že hospodářská výkonnost má výrazný dopad jak na míru regionální spolupráce, tak na účinnost provádění politik.
Kromě toho v určitých oblastech přetrvávají problémy, např. pokud jde o angažovanost, vlastní odpovědnost, zdroje a zejména
neúčinnou správu.

3.3. Navzdory nejednotnosti v oblasti makroekonomické výkonnosti se makroregion Podunají vyznačuje pevnými vztahy mezi
různými oblastmi v regionu a také uspokojivou integrací v oblastech obchodu, investic a energie. Situace je však jiná, pokud jde
o konkurenceschopnost, kde se vyskytují výrazné rozdíly, zejména mezi městskými a venkovskými oblastmi. Existují také velké
rozdíly, co se týče správy a institucionálních aspektů.

3.4. Zdá se, že všechny čtyři makroregionální strategie úspěšně sdružily různé subjekty, včetně rozličných soukromých zúčastněných stran a veřejných orgánů na různých úrovních správy. Především strategie EU pro Podunají (EUSDR) vedla k vysoké míře politického dialogu a spolupráce, mimo jiné se třetími zeměmi. V této souvislosti je třeba poznamenat, že největšího pokroku bylo
dosaženo v oblastech, které již měly zkušenost se spoluprací z dřívějšího období a navazovaly na hlubší socioekonomické vazby
z minulosti.

3.5. Vysoká očekávání ohledně výsledku mnohoregionální spolupráce zjevně vedla k tomu, že byla v raných fázích vývoje makroregionálních strategií mylně odhadnuta důležitost budování institucionálních kapacit. Při definování programu spolupráce
v určitém makroregionu je nezbytné zdůraznit otázky vyžadující koordinaci mezi různými odvětvími a mezi různými územími,
zejména pokud jde o budování institucionálních kapacit.

3.6. Celková úspěšnost makroregionální strategie závisí na vyvinutí politických řešení pomocí společného úsilí napříč regionálními
hranicemi. Aby se zajistily dobré výsledky, je nezbytné navázat spolupráci zdola nahoru, která bude zahrnovat sociální partnery, socioekonomické subjekty, organizace občanské společnosti a zapojené subjekty z celé zeměpisné oblasti za využití přístupu „čtverné
šroubovice“. Mohou k nim patřit subjekty z průmyslu, akademické obce a výzkumu a vývoje, správy (zejména místní a regionální),
občanské společnosti a sociální ekonomiky.

3.7. S výše uvedeným souvisí skutečnost, že Komise výrazně podpořila přeshraniční klastry pomocí řady rámců programování
a nástrojů financování – Europe INNOVA, Interreg, EFRR a ESF, zejména pokud jde o rozvoj lidského kapitálu a celoživotní učení. Protože je možné využít ve větší míře další místní a/nebo soukromé zdroje, byl tento existující rámec doplněn současnou podporou
evropských strategických klastrových partnerství v rámci klastrových projektů programu COSME a INNOSUP-1 pro nové průmyslové
hodnotové řetězce v rámci programu Horizont 2020 (4) a rovněž využitím nástrojů, jako jsou např. Program Invest EU a Nástroj pro
propojení Evropy. Je rozhodně zapotřebí koordinovaných opatření zaměřených na snížení byrokratických překážek a přímou podporu vytvoření a fungování podnikatelských sítí prostřednictvím daňových pobídek, finanční podpory klastrových činností v oblasti
výzkumu a vývoje a celostních strategií pro přeshraniční uvádění na trh.

3.8. V následném hodnocení politiky soudržnosti se zmiňuje spojitost mezi inteligentní specializací a klastry. Zkušenosti v této
oblasti ukazují, že: i) podpora vytváření sítí a klastrů mezi podniky byla jedním z nejúspěšnějších prostředků na podporu inovací
a vývoje u malých a středních podniků. Využití tohoto nástroje však bylo pouze nepatrné. Příkladem je projekt DanuBioValNet, který
vytváří nové hodnotové řetězce pro výrobky z biologického materiálu v Podunají; ii) zprostředkování v podobě konzultačních
a administrativních služeb (např. pomocí agentur pro regionální rozvoj, obchodních komor, manažerů klastrů atd.) zvyšuje účinnost
vytváření sítí a klastrů (5).

3.9. Rozdíly v prováděcích pravidlech mezi jednotlivými zeměmi byly hlavní překážkou pro uskutečnění ústředně vypracovaných
plánů politik. Účinnost spolupráce lze maximalizovat pouze tehdy, pokud se zaujmou moderní přístupy, jako jsou projektové klastry,
projektové řetězce a projektové platformy, a dojde k posunu od komunikace ke koordinaci a nakonec ke společné tvorbě. Plánování
financování by mělo být flexibilní a je nutné, aby respektovalo regionální pravomoci a rámcové podmínky. Je nezbytné pečlivě prozkoumat spektrum stávajících finančních zdrojů a nástrojů, včetně NPP II, který má velký význam.
(4) Je důležité zmínit úspěch projektu INNOSUP-1 při podpoře vytváření klastrů. Prvních šest probíhajících projektů INNOSUP-2015, jež byly zahájeny v letech 2016/2017, oslovilo více než 2800 malých a středních podniků (např. prostřednictvím akcí pro navazování kontaktů a výzev
k předkládání nápadů či projektů spolupráce atd.) a zajišťuje přímou podporu pro 449 malých a středních podniků (např. prostřednictvím
poukázek na podporu inovací). Celkově má být prostřednictvím klastrových projektů INNOSUP-1 podpořeno 2000 malých a středních podniků.
(5) Viz následné hodnocení programů politiky soudržnosti v období 2017–2013, které byly financovány EFRR a Fondem soudržnosti, druhý pracovní balíček – „Podpora pro malé a střední podniky – Posílení výzkumu a inovací v malých a středních podnicích a rozvoj těchto podniků“,
smlouva č. 2014CE16BAT002, závěrečná zpráva, s. 10–11 a 14–17.
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3.10. Aby se zajistila lepší koordinace a řízení makroregionálních strategií, je třeba jasně definovat úlohu jednotlivých zúčastněných
stran, zejména ve vztahu k financování. Budoucí programy by měly usnadňovat nadnárodní spolupráci a nepodporovat pouze jednotlivé projekty. V tomto ohledu by místní subjekty mohly koordinovat své příspěvky k probíhající debatě o stanovování prioritních cílů
a nástrojů pro příští programové období 2021–2027. To by mohlo být výbornou příležitostí, jak čtyři makroregionální strategie
znovu nastartovat a zahrnout do nich priority vyplývající z přístupů založených na inteligentní specializaci.

4.

Konkrétní připomínky: aktuální tendence ovlivňující budoucnost makroregionálních strategií

4.1. Téměř deset let po zahájení první makroregionální strategie (strategie EU pro region Baltského moře – EUSBSR) se současná
politická a socioekonomická situace na mezinárodní a regionální úrovni vyznačuje několika tendencemi a/nebo potřebami, které jsou
s makroregionálními strategiemi jasně spojeny. Nejdříve prozkoumáme ty, jež vyplývají ze strukturálního socioekonomického vývoje,
a poté se podíváme na tendence spojené s ochranou životního prostředí a nedostatkem zdrojů.

4.2. Současné globální hospodářské podmínky ukazují, že propojující silnice jsou důležitější než kontrola územně vymezených
trhů a původ zdrojů. To zase zdůrazňuje globální význam specifického regionu, od Baltského moře až po východní Evropu, Černé
moře a (východní) Středomoří. Vzhledem k tomu, že mobilita komodit a kapitálu po celé Evropě a Asii je pro budoucí hospodářskou
(a politickou) strukturu klíčová, roste zájem a napětí v této konkrétní širší oblasti. To tedy také potvrzuje, že je vhodné vypracovávat
zvláštní makroregionální strategie. Svědčí to rovněž o globálním významu jejich úspěchu a zdůrazňuje to nadregionální priority.

4.3. S výše uvedeným je úzce spojena skutečnost, že Podunajím a jadransko-jónským regionem procházejí hlavní migrační toky.
Vedle již zmíněné mobility komodit a kapitálu se ukázala být důležitou socioekonomickou, kulturní a politickou otázkou mobilita
osob. Humanitární problémy, hospodářské příležitosti a bezpečnostní obavy jsou aspekty ve stěžejním a složitém souboru témat,
který je třeba zahrnout do programu jednotlivých makroregionálních strategií v souladu s historickým evropským sociálně-politickým acquis.

4.4. Skutečnost, že dvě makroregionální strategie EU se týkají regionů ležících u určitých moří, poukazuje na význam námořních
spojení, environmentálních aspektů a na důležitost hospodářských činností souvisejících s mořem. Subjekty zapojené do strategie
EUSBSR a do strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR) by tedy měly věnovat zvláštní pozornost prioritám modrého růstu
a rizikům a příležitostem spojeným s modrou ekonomikou, na něž upozornily mimo jiné EU, EHSV, OSN a WWF.

4.5. Hlavním strategickým cílem makroregionálních strategií bylo podpořit hospodářskou konvergenci v EU, která je nesmírně
důležitá pro hospodářskou udržitelnost a politickou progresivní rovnováhu na vnitrostátní a evropské úrovni. Navzdory tomu, že
existuje politická vůle a že byly pro tento účel vyčleněny prostředky z rozpočtu EU, statistiky bohužel ukazují, že regiony se ze socioekonomického hlediska spíše vzdalují, což má za následek politické otřesy (6). Makroregionální strategie, zejména strategie zaměřené
na střední a východní Evropu, musí tuto skutečnost vážně zohlednit a zintenzivnit úsilí o provádění politik v této oblasti, a to se skutečným zapojením sociálních partnerů, místních socioekonomických subjektů a organizací občanské společnosti. Současně se makroregionální strategie ukázaly být velmi nápomocné při integraci nových a budoucích členských států EU. To je zřejmé v případě zemí
západního Balkánu, s nimiž jsou spojeny strategie EUSDR a EUSAIR, ale také v případě Moldavska a Ukrajiny, kterým se dostává podpory při provádění jejich dohod o přidružení s EU.

4.6. Výzkum realizovaný v oblasti humanitních a společenských věd poukázal na to, že je třeba posunout se od přístupu
založeného na sociálním zabezpečení k přístupu založenému na maximalizaci dobrých podmínek, přičemž je třeba přesunout pozornost od kvantitativních úspor z rozsahu ke zvýšené kvalitativní rozmanitosti. V tomto smyslu se velká rozmanitost Evropy, která
vyplývá z její historie a přirozených charakteristik, zejména v regionech stávajících makroregionálních strategií, stává hlavní komparativní výhodou v nastupující globální éře. Mělo by se tedy zajistit, aby potřeba zvýšit socioekonomickou konvergenci nevedla
k politikám, které by mohly tuto „sociálně-kulturní a environmentální rozmanitost“coby zdroj zhoršit. Makroregionální strategie by
naopak měly podporovat zachování rozmanitosti z kvalitativního hlediska a provádění projektů, které posílí společnou meziregionální tvorbu nových produktů a služeb.
(6) Viz Zarotiadis a Gkagka (2013), „European Union: A diverging Union?“, Journal of Post-Keynesian Economics, sv. 35, s. 537–567.
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4.7. Se zintenzivňováním mezinárodní hospodářské soutěže se obecně vzato zvětšuje význam vytváření sítí. Exponenciální nárůst
produktivity práce, který s sebou nese rostoucí význam kvalitativních diferenciací, nicméně vyžaduje vytváření klastrů a struktur spolupráce, jež využijí přínosů souvisejících s rozsahem v horizontálních činnostech – jako je propagace, logistika a doprava, výzkum
a vývoj –, a přesto si zachovají a dokonce zvýší schopnost poskytovat specializované produkty a služby. Jinými slovy, v důsledku
současného vývoje na internacionalizovaných trzích je nezbytné vytvořit územní a meziodvětvové klastry (částečně) nezávislých
výrobců. To by mělo patřit k hlavním prioritám čtyř makroregionálních strategií (7).

4.8. Přidané hodnoty lze dosáhnout provázáním jednotlivých makroregionálních strategií, jako v případě EUSBSR a EUSDR (8). To
se zdá být proveditelné, zejména v případě otázek souvisejících s ochranou životního prostředí a racionálním využíváním vyčerpatelných zdrojů a energie. Dobrým příkladem jsou zde příslušné úspěšné případy spolupráce mezi obchodními komorami v rámci
EUSDR a EUSAIR (9).

4.9. Makroregionální strategie by se se svým cílem podpořit hospodářskou prosperitu měly stále více zaměřovat na iniciativy
a postupy v oblasti čistých technologií, jež pomáhají uskutečnit přechod od hospodářství lineárního k oběhovému. Příkladem jsou
projekty strategie EUSBSR, které budou realizovány v rámci iniciativy „Cleaner Growth“(Čistší růst), a projekty CirculAlps
a AlpLinkBioECO v rámci strategie EU pro alpský region (EUSALP).

4.10. Změna klimatu je výzvou, kterou je třeba řešit náležitě koordinovaným způsobem v rámci rozsáhlejších zeměpisných oblastí:
cílené investice související se životním prostředím by měly pomoci minimalizovat důsledky výskytu extrémního počasí a další
nepříznivé dopady změny klimatu a současně zachovat existující hospodářské podmínky a ekologické charakteristiky dotčených
oblastí. Dalším příkladem může být to, že zvýšení námořní dopravy – především na Dunaji – by mohlo vést ke snížení emisí skleníkových plynů a ke zlepšení kvality ovzduší ve všech oblastech, na něž má vliv nákladní silniční doprava. Makroregionální spolupráce by
měla vést ke vhodným udržitelným a celostním strategiím v oblasti dopravy.

4.11. Dalším důsledkem nezbytnosti výrazně omezit emise skleníkových plynů (jak je stanoveno v Pařížské dohodě z roku 2015) je
rozsáhlejší využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato „transformace energetiky“zahrnuje postupné ukončování činnosti elektráren
na fosilní paliva a rychlé zvýšení počtu konvertorů větrné energie a fotovoltaických elektráren. Tato transformace přináší významné
změny v systému zásobování energií, přičemž se objevují nové koncepce, jež také umožní větší flexibilitu v obchodování s elektrickou
energií mezi regiony a zeměmi. Makroregionální spolupráce rozhodně zlepší pravděpodobnost, že v otázkách souvisejících
s transformací energetiky budou přijata správná rozhodnutí.

4.12. Celkově vzato se výše uvedené aspekty týkající se nezbytného zaměření makroregionální strategie shodují se škálou politik
podporovaných v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijaly všechny členské státy OSN v roce 2015. Makroregionální
strategie by měly zejména vzít na vědomí probíhající opatření ke splnění různých cílů udržitelného rozvoje a případně spolupracovat
se stávajícími regionálními sítěmi pro strategie pro udržitelný rozvoj (10). Přizpůsobení programů čtyř makroregionálních strategií
v tomto rámci posílí nezbytný celostní přístup. Zvýší také mezinárodní viditelnost, uznání a podporu regionální spolupráce v EU.

5.

Politické návrhy

5.1. Ačkoli je třeba posílit politické intervence a zvýšit aktivní angažovanost, pokud jde o makroregionální strategie, je také třeba
snížit stávající obrovskou byrokratickou zátěž. Nástrojem k tomu by mohlo být podněcování přímé koordinace veřejných subjektů
v rámci evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nebo spolupráce soukromých zúčastněných stran, mj. v programech se
specifickým tematickým obsahem.
(7) Viz závěry Rady ze dne 12. března 2018, v nichž Rada vyzvala k dalšímu rozvoji evropské klastrové politiky s cílem zajistit propojení a rozvoj
regionálních klastrů v celoevropské klastry světové úrovně, a to na základě zásad inteligentní specializace v zájmu podpory vzniku nových hodnotových řetězců v celé Evropě.
(8) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění makroregionálních strategií EU, COM(2019) 21 final.
(9) Sdružení obchodních komor Podunají podepsalo dohodu o spolupráci s Fórem jadranských a jónských obchodních komor, jejímž cílem je
výměna zkušeností a spolupráce na projektech, v nichž se tyto dvě strategie vzájemně doplňují.
(10) Jako příklad lze uvést nově vytvořenou síť pro strategie pro udržitelný rozvoj pro Černé moře (SDSN Black Sea, http://sdsnblacksea.auth.gr/a http://unsdsn.org/news/2018/10/31/presenting-a-new-regional-chapter-sdsn-black-sea/), pro Středomoří (Mediterranean
SDSN, http://www.sdsn-mediterranean.unisi.it/) a pro severní Evropu (SDSN Northern Europe, https://www.unsdsn-ne.org/).
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5.2. Chybí spolehlivé podrobné údaje, které by umožnily porovnání jednotlivých regionů a jednotlivých odvětví. Celkově je
zapotřebí zajistit fungující vytváření sítí a správu stávajících databází, potenciálně založených na datech velkého objemu, ale také
specifických informacích.
5.3. Vedle zajištění přístupu veřejnosti k těmto propojeným funkčním databázím je současně také nezbytné zvýšit schopnost veřejnosti stávající údaje a informace využívat. Je zásadní, aby pro makroregionální strategie existovala technická podpora a byl zajištěn
přístup k nástrojům pro využívání příslušných údajů s cílem podpořit místní orgány i vnitrostátní vlády a soukromé subjekty
a činitele. To by mělo být zorganizováno ústředně, avšak se zaměřením na dotčené regiony.
5.4. Vytváření sítí mezi sociálními partnery, místními socioekonomickými subjekty a organizacemi občanské společnosti
v územním, ale také odvětvovém smyslu (za využití přístupu „čtverné šroubovice“), a jejich aktivní zapojení do rozhodování,
plánování a hodnocení politik jsou nesmírně užitečné pro provádění makroregionálních strategií v budoucnosti s cílem zvýšit
soudržnost a sociální a environmentální udržitelnost.
5.5. Kromě toho je třeba přijmout konkrétní politické iniciativy s cílem posílit tvorbu a rozvoj meziregionálních klastrů
a partnerství klastrů (11):
i)

je třeba přeformulovat kritéria pro účast v klastrech podporovaných z fondů EU a vnitrostátních fondů, aby se posílila účast
úspěšnějších korporací, aniž by bylo ohroženo sebeurčení sítí a relativní nezávislost zúčastněných partnerů;

ii)

financování a především ostatní prostředky pro podporu klastrů a sítí – např. opatření související s daněmi a procesy – by měly
být včas rozšířeny, aby doba trvání klastrů nebyla omezena na základě jejich koncepce a aby jim nebylo bráněno v dosažení
jejich maximální možné úrovně organizační zralosti a finanční soběstačnosti (12);

iii)

při vnitrostátním a (mezi)regionálním strategickém plánování musí být zohledněny měnící se globální poměry a způsoby podpory místních činností týkajících se vytváření klastrů v tomto rámci. Kromě toho by mělo existovat více pobídek k vytváření
struktur propojujících stávající klastry v regionálním a meziodvětvovém smyslu, čímž by se využilo doplňkovosti celostních
intervencí;

iv)

opodstatněný požadavek přihlížet k místním charakteristikám a specifikům často vede ke vzniku klastrů, které postrádají mezinárodní zaměření přesahující přeshraniční rozměr daného regionu. To je třeba zlepšit a uplatněné podpůrné politiky by měly
vzhledem ke značné internacionalizaci podnikatelské činnosti mobilizovat socioekonomické postupy s globálním zaměřením.
Kromě toho to pomůže překlenout časovou prodlevu mezi politickými iniciativami a rozhodovacími procesy v podnicích.

5.6. Stávajícím a budoucím makroregionálním strategiím přinesou významný prospěch účinné iniciativy ohledně vytváření sítí
v oblasti vzdělávání a administrativních služeb a v rámci účinných meziregionálních výzkumných a inovačních ekosystémů a při činnostech v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V probíhající konzultaci týkající se přezkumu plánu strategie EUSDR
bylo zmíněno, že kapacity místních a regionálních orgánů budou posíleny prostřednictvím iniciativ pro budování kapacit, projektů
spolupráce, sítí pro vzájemné učení, výměny osvědčených postupů a politických doporučení. Ty by bylo možné podporovat prostřednictvím financování malého rozsahu (např. globálních grantů nebo jiných nástrojů) pro místní subjekty (malé podniky, organizace
občanské společnosti, mládežnické organizace, akademickou obec atd.), což podpoří inkluzivní prostředí pro inovace na nadnárodní
úrovni.
5.7. Pokud jde konkrétně o vytváření vzdělávacích sítí, mohly by být tyto aktivity začleněny do stávajících struktur, jako je program
Erasmus. Politická doporučení by se měla soustředit na klíčové aspekty konkrétní zeměpisné oblasti s cílem otevřít nové možnosti pro
lepší produkty a služby, podněcovat podnikání a rovněž podporovat celoživotní učení místních obyvatel v souvislosti s požadavky
vyplývajícími z digitalizace výroby.
5.8. V regionech čtyř makroregionálních strategií existuje dlouholetá tradice historických, socioekonomických, kulturních
a politických vazeb, které mohou mít jak pozitivní, tak problematickou povahu. Tyto vazby lze využít konstruktivním způsobem
pomocí podpory alternativních nástrojů pro vytváření meziregionálních klastrů a pro meziregionální spolupráci, jako je evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
V Bruselu dne 19. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru

(11) Konkrétní návrhy jsou v souladu s první zprávou s názvem „Progress Report on the European Strategic Cluster Partnerships“, kterou připravilo
Evropské středisko pro sledování klastrů a průmyslových změn (#EOCIC) a jež přináší přehled prvních výsledků, zkušeností a osvědčených postupů, kterých dosáhla druhá generace partnerství „European Strategic Cluster Partnerships for Going International“(ESCP-4i).
(12) Tato potřeba navýšit včas financování je také svázána s návrhem společných klastrových iniciativ v části programu pro jednotný trh týkající se programu COSME.
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EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR
544. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EHSV, 19. 6. 2019–20. 6. 2019

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů
a Evropské investiční bance Investiční plán pro Evropu: hodnocení a další kroky

Stanovisko Ev-

[COM(2018) 771 final]
(2019/C 282/04)
Zpravodaj: Petr ZAHRADNÍK
Spoluzpravodaj: Javier DOZ ORRIT

1.

Konzultace

Evropská komise, 18.2.2019

Právní základ

Článek 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná sekce

Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální
soudržnost

Přijato v sekci

4.6.2019

Přijato na plenárním zasedání

19.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

180/0/8

Závěry a doporučení

1.1. EHSV obecně vzato vítá investiční plán pro Evropu, neboť přispívá k podpoře investic v EU a účinnějšímu využívání
omezených finančních zdrojů pro účely strategického investování v celé Evropě jako nového druhu přerozdělování finančních prostředků EU. EHSV doporučuje, aby si EU vytyčila investiční cíl, který by byl jedním z kritérií dlouhodobé a udržitelné investiční politiky.
Tento investiční cíl by mohl být součástí pravidelného cyklu evropského semestru a byl by každý rok vyhodnocován.
1.2. Cílem Investičního plánu pro Evropu a investic financovaných z veřejných zdrojů obecně by měla být podpora strategických
cílů EU, mj. a) prosazování vzestupné hospodářské a sociální konvergence mezi členskými státy, b) udržitelné investování v souladu
s cíli OSN týkajícími se udržitelného rozvoje, c) usnadnění spravedlivého přechodu k zelené a digitální ekonomice, d) posílení ekonomické odolnosti evropských ekonomik, e) rozvoj strategické infrastruktury, f) podpora produktivity, výzkumu, vývoje, inovací,
vzdělávání a odborné přípravy, g) zvýšení sociálních investic a h) podpora konkurenceschopnosti evropského hospodářství
v celosvětovém měřítku. EHSV se domnívá, že k dosažení těchto cílů, co se týče zeměpisného a odvětvového hlediska, jsou nutné podrobnější pokyny.
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1.3. Okamžité zavedení jednotného klasifikačního systému a ukazatelů pro určení stupně výkonnosti v oblasti udržitelnost
v souladu s cíli OSN týkajícími se udržitelného rozvoje a se závěry Evropské rady ze dne 20. června 2017 by investorům pomohlo
nasměrovat jejich investiční toky k udržitelným činnostem (1).
1.4. EHSV je přesvědčen, že inovativní finanční nástroje mají obrovský potenciál pojmout oblasti spadající do navrhovaného Programu InvestEU. Výbor věří v synergie mezi Programem InvestEU a budoucími centrálně spravovanými programy (např. Nástroj pro
propojení Evropy, Horizont Evropa), přičemž dává přednost využití nástroje založeného na návratnosti. Proto je při kombinování
několika programů nebo projektů nutné zjednodušit právní předpisy.
1.5. Jedním z nejvýznamnějších přínosů Programu InvestEU je podpora rozsáhlých evropských projektů (SESAR, ERTMS, inteligentní sítě EU), které jsou založeny na mobilizaci soukromých finančních prostředků, ale jejich uskutečnění rovněž vyžaduje opatření
ze strany Komise, aby byl vytvořen vhodný regulační a finanční rámec. Komise by měla usilovat o to, aby do těchto velkých projektů
zapojila členské státy.
1.6. EHSV se domnívá, že by EU měla být v této fázi připravena nést větší riziko, a výrazně tím posílit vytváření pracovních míst
a zvýšit životní úroveň. Výbor proto doporučuje, aby byl na tento nástroj vyčleněn ve VFR větší podíl prostředků.
1.7. EHSV důrazně podporuje úsilí Komise spočívající v určení hlavních překážek intenzivnějšího investování do oblastí jednotného trhu, integrované infrastruktury, požadavků na vzdělávání a dovednosti a harmonizace pravidel státní podpory.
1.8. Výbor se nicméně domnívá, že vyřešení nedostatku investic v EU, jenž je jedním z nejzávaznějších rizik pro budoucnost evropského hospodářství, by vyžadovalo větší finanční úsilí ze strany EU, členských států i soukromého sektoru. Proto vyzývá orgány EU,
aby v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027 posílily finanční kapacity Programu InvestEU.
1.9. Na druhé straně je Výbor přesvědčen o tom, že je třeba vynaložit větší úsilí a zajistit větší provázání mezi EFSI (nebo Programem InvestEU) s dalšími investičními programy EU a členských států, a že je nutné podporovat nezbytné synergie, a zabránit tak
duplicitám a jejich vzájemnému překrývání a nasměrovat investice tak, aby splnily konkrétnější cíle.
1.10. EHSV navrhuje rozšířit oblast působnosti Programu InvestEU tak, aby evropským podnikům poskytla potřebné záruky, jež jim
umožní investovat mimo území EU a podpořit obchodování EU.
1.11. EHSV důrazně doporučuje, aby Komise zintenzivnila své úsilí v oblasti informování evropských podniků a občanů
o výhodách, které pro ně – a zejména pro malé a střední podniky – bude Investiční plán pro Evropu mít, a byli si tak vědomi přínosu
EU.
2.

Obecný kontext návrhu a klíčová faktografie

2.1. Toto stanovisko přímo rozvádí závěry přijaté v rámci stanoviska InvestEU (2) a navazuje na ně, stejně jako na další stanoviska
k tématu víceletého finančního rámce EU 2021–2027 a ekonomické a investiční výkonnosti EU (3). Proto nebudou závěry explicitně
vyjádřené v těchto stanoviskách v rámci tohoto dokumentu opakovány a je s nimi tímto vyjádřen implicitní souhlas.
2.2. Sdělení Evropské komise Investiční plán pro Evropu: hodnocení a další kroky je v plném souladu se závěry přijatého stanoviska
InvestEU (4), především v následujících bodech:
— investiční aktivita, jako jediný z významnějších makroekonomických ukazatelů, stále nedosáhla úrovně před hospodářskou krizí
z období let 2006 a 2007, a je tak zcela oprávněné a legitimní podpořit využití veškerých relevantních nástrojů k její podpoře;
— vytvoření finančního nástroje k podpoře investic, založeného na záručním principu, představuje významnou inovaci ve financování významných investičních projektů ve veřejném zájmu;
(1) Podle akčního plánu Komise týkajícího se financování udržitelného růstu.
(2) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 131 .
(3) Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 106, Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 83, Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 90, Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 126, Úř. věst. C
62, 15.2.2019, s. 312 ao Úř. věst. C 159, 10.5.2019, s. 49.
(4) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 131.
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— pro daný účel je velmi prospěšné a žádoucí i zapojení prostředků soukromého kapitálu. Špatně koncipovaná partnerství veřejného
a soukromého sektoru však mohou v konečném důsledku stát více než přímé veřejné poskytování týchž služeb. Veřejné investice
do vysoce kvalitních, cenově dostupných a přístupných veřejných služeb v EU musí být prioritou;

— podpořeny mají být vedle vnitrostátních investic též ty investice, které mají významný přeshraniční charakter. Model lze též uplatnit při realizaci rozvojových investic EU mimo území EU;

— zvýšení účinků investičních aktivit lze zajistit provedením strukturálních reforem na úrovni členských států i EU jako celku;

— realizované investice by měly respektovat potřeby jednotného trhu pokud možno ve všech jeho rozměrech, funkčnost finančních
trhů, dopravní a energetické infrastruktury i připravenost lidských zdrojů k uskutečnění těchto výzev.

2.3. Nad rámec obvyklého pohledu se sdělení Evropské komise zabývá potřebou odstranit překážky, které brání silnějšímu
investičnímu oživení i efektivnějšímu využívání finančních nástrojů k podpoře investic.

2.4. Zatímco návrh nařízení o Programu InvestEU pojednává především o technických parametrech tohoto nástroje, sdělení Evropské komise se soustředí zejména na hospodářský, politický a sociální kontext, analýzu a popis prostředí, v němž bude nástroj
využíván. EHSV s tímto obecným pohledem souhlasí.

2.5. Prvním z významných prioritních úkolů Junckerovy Komise (v závěru roku 2014 a na počátku roku 2015) bylo přispět
k odstranění či zmenšení investiční mezery v EU po krizi. Bez adekvátního objemu a výnosnosti investic není možné zajistit budoucí
ekonomickou prosperitu ani schopnost Evropy konkurovat v globální hospodářské soutěži. Proto byl osvojen a uveden do života projekt Investičního plánu pro Evropu, jejž bude po roce 2020 symbolizován především Programem InvestEU. Jádrem je finanční nástroj
postavený na principu rozpočtové záruky. EHSV je přesvědčen, že nástroj je nejen vhodný k zajištění investiční aktivity v EU samotné,
ale může představovat i velmi kompetentní platformu EU pro rozvoj a podporu investičních projektů také mimo EU (v rámci nových
cílů víceletého finančního rámce EU na období let 2021–2027 v rámci vnější činnosti, globalizace a větší intenzity externích projektů).

2.6. Výnosnost a efektivnost investic je podmíněna zdravou ekonomickou strukturou. Strukturální reformy jsou tak považovány
za nezbytnou podmínku pro to, aby investice přinášely předpokládaný dopad. Významné strukturální poruchy představují nejrůznější překážky – regulační, administrativní, překážky spravedlivosti hospodářské soutěže apod. Tyto překážky jsou vážné jak na vnitrostátní, tak přeshraniční úrovni.

2.7. EHSV oceňuje, že EU podporuje maximálně otevřené prostředí pro investice i obchod, za předpokladu, že jsou dodržována
pracovní a sociální práva a že je chráněno životní prostředí. Současně však pozorně vnímá zostřující se globální politické a strategické
riziko, se kterým mohou být některé zahraniční investiční aktivity spojeny. EHSV vítá a podporuje zavedení ochranné funkce pro
určité zahraniční investice, jejichž účel není primárně podnikatelský ani ekonomický, nýbrž mocensko-politický.

3.

Obecné připomínky

3.1.

EHSV oceňuje přínos Investičního plánu pro Evropu především v následujících ohledech:

— v čase krize se zastavila alokace soukromých finančních zdrojů a potřeba financování nebyla naplněna. Investoři začali podstatně
obezřetněji a pečlivěji zkoumat riziko. Investiční plán pro Evropu se ukázal být vhodnou a bezpečnou praktickou i myšlenkovou
platformou k oživení investic a zapojení soukromých finančních zdrojů;

— Investiční plán pro Evropu pozitivně přispěl k cílenému a systematickému sledování příkladů tržního selhání či nepříznivých
investičních situací a pomohl přizpůsobit vnímání rizik potřebě jejich řešení tržně konformním způsobem;

— příklady podpořených projektů uvedené ve sdělení Evropské komise zřetelně ukazují, že bez Investičního plánu pro Evropu
a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) by do této typologie projektů soukromý kapitál bez dostatečné záruky
a adekvátního pokrytí rizika nikdy nevstoupil (pokud by tak nečinil ryze filantropicky) a veřejné zdroje na tento účel by byly ze své
podstaty omezené;
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— Investiční plán pro Evropu a EFSI vyžadují, aby projekty prošly testem přímé finanční návratnosti, a tudíž naplnily minimální kvalitativní standard na ně kladený.

3.2. Celkové veřejné a soukromé investice v EU činily v roce 2018 20,5 % HDP EU, což je o více než dva procentní body méně než
v roce 2007. Na pomalý vzestup míry investic od roku 2013 měly vliv veřejné i soukromé investice.

3.3. Veřejné investice v EU-27 činily v období 2014–2018 v průměru 2,86 % HDP (2,68 % v eurozóně) oproti 3,4 % HDP v letech
2009 až 2013 (3,2 % v eurozóně) (5). Zejména v letech 2014 až 2017 byla tvorba čistého fixního kapitálu většinou záporná, což je
známkou toho, že se snižovaly veřejné kapitálové fondy. Vzhledem k tomu, že na makroúrovni je tato skutečnost v rozporu s cíli
Investičního plánu pro Evropu, vyzývá EHSV Evropskou komisi, aby přijala opatření k podpoře veřejných investic na úrovni členských
států. Tato opatření by spolu s dalšími relevantními nástroji evropského semestru měla být zahrnuta do doporučení pro jednotlivé
země.

3.4. Příčinou velké části výpadku investic jsou soukromé investice. Proto byl celkový objem Investičního plánu již od počátku příliš
nízký. Během pěti let zamýšlí Evropská unie mobilizovat investice ve výši 500 miliard eur, tj. 100 miliard eur neboli zhruba 0,6 % HDP
EU ročně.

3.5. EHSV si uvědomuje, jaký prostor mají návratné finanční nástroje s ohledem na podporu investiční aktivity v EU, a současně si
je vědom jejich stále dostatečně nevyužívaného potenciálu. Vytvářejí kupříkladu předpoklady pro daleko efektivnější a příhodnější
využití disponibilních finančních prostředků. Na rozdíl od dotací se jedná o prostředky návratné, které mohou být po uskutečnění
obrátky následně a opakovaně použity. Navíc s očekávaným zpřísněním měnové politiky a zhoršenou dostupností úvěrů se může dále
zvýšit jejich atraktivita. Pokud jsou vhodně uchopeny z pohledu hospodářské politiky a jejich správy a řízení, umožňují vytvořit
robustní finanční bázi pro velmi dlouhodobou (i několik dekád trvající) podporu investic s veřejným zájmem (zásadní je veřejný zájem
definovat; v současnosti převládá pohled, že finanční nástroje jsou vhodné k nápravě řady různých projevů tržního selhání). Rozvinutí
finančních nástrojů nadto pomáhá podporovat variantnost finančních produktů na národních trzích i na celoevropském trhu
finančního zprostředkování a posilovat jeho rozmanitost i rozmanitost nabídky finančních produktů a řešení.

3.6. EHSV současně zdůrazňuje, že zdaleka ne každý projekt je svým pojetím předurčen k tomu, aby byl podporován s pomocí
finančních nástrojů (obecným kritériem relevance je existence tržního prostředí a riziko tržního selhání v mnoha svých podobách).
Tam, kde projekt prokázal opodstatněnost podpory prostřednictvím finančních nástrojů, je efektu dosahováno třemi základními
způsoby:

— prostřednictvím podpory projektu schopného dosáhnout dodatečného a vyčíslitelného přínosu (například zvýšení ziskovosti,
nárůst produktivity). V tomto případě jsou příjemcem podpory takřka výlučně podnikatelské subjekty či jejich uskupení,
například klastry;

— prostřednictvím úspor při výkonu stávajících procesů (například snížení energetické náročnosti a nákladů, snížení provozních
nákladů prostřednictvím optimalizace procesů). V tomto případě mohou být příjemcem podpory v podobě finančních nástrojů
vedle podnikatelských subjektů též subjekty veřejného sektoru;

— prostřednictvím zavedení finanční spoluúčasti odběratelů daného produktu či služby. Spoluúčast může být dále podpořena
nějakým cíleným dotačním či jiným podpůrným programem národního či regionálního charakteru, jenž umožní návratnost
finančního nástroje.

3.7. EHSV bere na vědomí zásadní část sdělení Evropské komise, jež je zaměřena na identifikaci stávajících překážek. Ty se v prvé
řadě týkají překážek exitujících na jednotném trhu a potřeby jednotný trh dále prohlubovat a překážky odstraňovat (jedná se jak
o překonávání dosavadních administrativních a regulačních překážek, tak současně o technologickou modernizaci prostředí jednotného trhu cestou zavádění jednotného digitálního trhu a implementace strategie s tím spojené). Dále máme na mysli potenciál rozvoje
kapitálových trhů a jejich propojenosti na platformě unie kapitálových trhů. Do této skupiny patří též překážky a současně potenciál
v oblasti propojenosti dopravní a energetické infrastruktury, ať již prostřednictvím rozvoje transevropských sítí (TEN), anebo na bázi
energetické unie. Opomenout nemůžeme ani požadavky na vzdělání a dovednosti lidského faktoru a pracovní síly (v souladu se zásadami evropského pilíře sociálních práv), či sladěnost pravidel státní podpory. Z pohledu optimalizace synergií v rámci VFR na období
let 2021–2027 EHSV též podotýká, že je nutné zajistit maximální míry souladu s ESI fondy.
(5) European Economic Forecast. Statistical Annex. Evropská komise, listopad 2018.
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3.8. EHSV se domnívá, že je třeba vynaložit větší úsilí a zajistit vyšší míru soudržnosti mezi EFSI (nebo Programem InvestEU)
a dalšími investičními programy Evropské unie a členských států. Podpoří se tak prosazování nezbytných synergií a zabrání se duplicitám v programech.
3.9. Investice financované z veřejných zdrojů by měly být zaměřeny na konkrétní cíle, jež byly jasně a strategicky vytyčeny na
evropské úrovni s cílem dosáhnout strategických záměrů Unie. Oblasti, které budou podporovány, jsou uvedeny v odstavci 1.2 tohoto
dokumentu. Vzhledem k výše uvedenému se EHSV domnívá, že by měly být vypracovány podrobnější pokyny, zejména co se týče
přidělování prostředků jednotlivým odvětvím, EFSI a budoucího Programu InvestEU.
3.10. Konkrétně musí být v souvislosti s akčním plánem Komise týkajícím se financování udržitelného růstu podpořeno okamžité
zavedení jednotného klasifikačního systému a ukazatelů pro určení stupně výkonnosti v oblasti udržitelnosti, a to prostřednictvím
celostního pojetí dopadu hospodářských činností a investic na environmentální udržitelnost a účinné využívání zdrojů a na sociální
a správní cíle v souladu s cíli OSN týkajícími se udržitelného rozvoje a se závěry Evropské rady ze dne 20. června 2017. Tento přístup
by měl investorům pomoci nasměrovat jejich investiční toky k udržitelným činnostem, které umožní v plném rozsahu, komplexně,
integrovaně a účinně provádět Agendu 2030 (6).
3.11. Původní Junckerův plán předpokládal záruku nebo pojistku ve výši 21 miliard eur ke stimulaci investic až do výše 315 miliard
eur. Komise v rámci Programu InvestEU navrhuje pojistku ve výši 38 miliard eur (+ dalších 9,5 miliard eur od finančních partnerů) ke
stimulaci investic až do výše 650 miliard eur. Na první pohled je zřejmé, že Program InvestEU zdvojnásobuje prostředky stanovené
v Junckerově plánu, a navíc členským státům umožňuje vynaložit až 5 % jejich prostředků vyčleněných v rámci politiky soudržnosti
na čtyři typy záruk. EHSV tento posílený nástroj vítá, domnívá se však, že závazek ve výši 15,2 miliardy eur, který představuje 1,2 %
příštího VFR, nestačí k dosažení cíle spočívající v oživení investic tak, aby dosáhly výše, jíž dosahovaly před začátkem krize. Závazek
ve výši 2 % (tj. 25,2 miliardy eur) by například mohl aktivovat další veřejné a soukromé investice převyšující 1 bilion eur.
3.12. Je nutné prosazovat a podporovat účast evropských podniků a konsorcií na mezinárodních zadávacích řízeních a veřejných
zakázkách. Oblast působnosti Programu InvestEU by bylo možné rozšířit tak, aby zahrnovala všechny zeměpisné oblasti
a poskytovala záruky evropským podnikům investujícím mimo EU. To by v praxi mohlo být první reakcí na iniciativu „Jeden pás,
jedna cesta“.
4.

Konkrétní připomínky

4.1. EHSV doporučuje, aby byla adekvátní pozornost věnována též zajištění odstranění překážek na vnitrostátní a regionální
úrovni v souladu s kritérii zásady subsidiarity.
4.2. EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby došlo k jasnému a jednoznačnému určení možností propojenosti mezi EFSI, resp.
budoucím Programem InvestEU a ESI fondy. V návrhu nařízení se na mnoha místech odkazuje na synergie mezi kapitolami
a programy VFR, avšak realita je těmto synergiím mnohem méně vstřícná. Dosavadní praxe ukazuje, že možnost kombinovat EFSI
a ESI fondy je omezená, což EHSV z pohledu budoucí perspektivy nepovažuje za žádoucí a navrhuje stanovení jasných pravidel, za
kterých bude možné k realizaci jednoho projektu použít souběžně prostředky z ESI fondů v dotační formě i z EFSI v podobě
finančního nástroje.
4.3. EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby při prosazování rozšíření EFSI zaujala k investicím komplexní přístup. Členské státy musí
mít možnost disponovat nezbytnými fiskálními zdroji, které by použily na veřejné investice. Vzhledem k tomu, že výdaje jsou podle
stávajících fiskálních pravidel Evropské unie vždy spojeny s daňovými příjmy, musí jít Evropská komise příkladem a prostřednictvím
účinných nástrojů důsledně postupovat proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem, praní peněz a nezákonným
aktivitám daňových rájů. To zahrnuje i odstranění nekalé daňové soutěže, kterou v současné době praktikují některé členské státy tak,
že upřednostňují agresivní daňové plánování nadnárodních společností.
4.4. Určité druhy investic, například do veřejné infrastruktury, lze provádět efektivněji, s nižšími náklady pro společnost a spíše
prostřednictvím veřejného sektoru než partnerství veřejného a soukromého sektoru. V takových případech se Evropské komisi
doporučuje, aby členským státům umožnila činit dostatečné množství investic, aniž by musely omezovat sociální výdaje. Podle léta
platné teorie a praxe racionálních veřejných financí by se budoucí generace, které budou mít ze stávajících investic prospěch, měly na
jejich financování v současné době náležitě podílet prostřednictvím státních dluhopisů. Pokud by veřejné investice měla financovat
pouze současná generace prostřednictvím vyšších daní nebo nižších výdajů vládních institucí, nesla by za současné situace
nepřiměřeně vysokou zátěž. V praxi to znamená, že Pakt o stabilitě a růstu musí být flexibilnější. K tomu je nutné takzvané „zlaté pravidlo“, které spočívá v tom, že se výdaje určené na veřejné investice nezahrnou do výpočtu cílů v oblasti schodku veřejných financí.
Flexibilní přístup k provádění nedávno upraveného Paktu o stabilitě a růstu, který Komise přijala v roce 2014, měl pozitivní dopad na
růst. Proto by měl být zachován a zaměřen na investice významného veřejného zájmu.
(6) Viz (2019)0325 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení
rámce pro usnadnění udržitelného investování (COM(2018) 353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)).
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4.5. Reforma HMU může zajistit nezbytnou správu odpovídající investiční politiky. Konkrétně může dokončení bankovní unie
a unie kapitálových trhů, jež umožní fungování příslušných nástrojů, pomoci s financováním podniků (zejména malým a středním
podniků). EHSV to považuje za naléhavou záležitost a lituje, že kvůli Evropské radě dochází v tomto ohledu ke zpoždění.

4.6. EHSV se domnívá, že by měly být vypracovány podrobnější pokyny pro přidělování podpory z EFSI jednotlivým odvětvím
a pro budoucí Program InvestEU. Zastává názor, že je třeba prioritně investovat do těchto tří odvětví: a) vytvoření evropského
zeleného digitálního hospodářského modelu, b) výzkum, vývoj a inovace a c) vzdělávání a odborná příprava. V zájmu zajištění spravedlivého přechodu k funkčnímu zelenému a sociálnímu modelu by měly být podporovány investice sociální povahy, jak se uvádí
i v doporučeních skupiny na vysoké úrovni pro investice do sociální podpory a sociální péče (7).

4.7. Z auditů, které provedly Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropská investiční banka (EIB) na vzorku projektů v rámci složky pro
infrastrukturu a inovace, vyplývá, že přibližně jedna třetina projektů mohla být plně financována z jiných zdrojů než z EFSI. Předkladatelé projektů většinou preferují financování z EFSI, protože je buď levnější, nebo nabízí delší dobu splatnosti.

4.8. Považovat projekt, který mohl být uskutečněn s pomocí financování z jiného zdroje, než je EFSI, za dodatečný z hlediska EFSI,
je v souladu s obecným, netechnickým pojetím adicionality. Vyvolává to otázku, jaký význam má definice a praktické uplatňování adicionality v nařízení o EFSI a v praxi pro reálnou ekonomiku. To může poškodit důvěryhodnost tolik potřebného EFSI. Proto se EHSV
domnívá, že by se pro projekty, které jsou skutečně dodatečné v tom smyslu, že by bez financování z prostředků EFSI nebyly uskutečněny, měl využívat v prvé řadě EIF, aby byl zaručen maximální účinek na reálnou ekonomiku a podpořila se důvěra široké veřejnosti v EFSI.

4.9. Jak uvedl Evropský účetní dvůr, metodika použitá pro odhad výše mobilizovaných investic v některých případech nadhodnotila rozsah, v jakém podpora EFSI skutečně dodatečné investice v reálné ekonomice aktivovala. EHSV se kromě toho domnívá, že by se
Evropská komise měla řídit doporučením Evropského účetního dvora a vypracovat srovnatelné výkonnostní a monitorovací ukazatele pro všechny finanční nástroje a rozpočtové záruky EU s cílem zvýšit transparentnost a schopnost posuzovat výsledky.

4.10. Jak EÚD podotknul, EFSI také částečně nahradil financování z ostatních centrálně řízených finančních nástrojů EU, zejména
v oblasti dopravy a energetiky. EHSV vyzývá Komisi a EIB, aby analyzovaly možné budoucí překrývání operací mezi složkou EFSI pro
infrastrukturu a inovace a finančními nástroji Evropských strukturálních a investičních fondů.

4.11. S cílem zajistit náležité vyhodnocení investic mobilizovaných prostřednictvím EFSI vyzývá EHSV Evropskou komisi, aby zaujala systematický postoj ke shromažďování údajů, jež jsou nezbytné pro provádění následných statistických rozborů, s cílem posoudit
předběžné multiplikační odhady jednotlivých projektů. To může pomoci zlepšit budoucí předběžné výpočty.

4.12. EHSV doporučuje, aby vedle Evropského centra pro investiční poradenství, jež má být primárně zaměřeno na podporu
velkých investičních projektů se zřetelnou evropskou přidanou hodnotou, fungovala současně síť národních a regionálních poradenských míst s jednotnou metodikou a výkladem v rámci celé EU, která by poskytovala poradenské služby především malým a středním
podnikům a jejich spíše regionálně zaměřeným projektům.

4.13. EHSV připomíná nezbytnost provádění testu způsobilosti projektů pro účely návratného financování prostřednictvím
finančních nástrojů a doporučuje Evropské komisi vytvořit expertní platformu, přičemž musí být respektovány tří základní požadavky kladené na finanční nástroje: efektivnost (která je dána výkonem funkce manažera správy těchto prostředků, jež naplňují veřejný zájem kvalitativně zcela odlišným způsobem v porovnání s dotacemi), účelnost (která je dána oprávněností existence každého
programu, resp. té jeho části, jež je vyčleněna pro účely návratných nástrojů) a hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost
(která je založena na definičním principu návratnosti revolvingových nástrojů).
(7) Investing in Social Care & Support. A European Imperative.
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4.14. Nařízení o EFSI nestanoví pro záruky, které poskytuje, kritéria zeměpisného rozložení. Stanoví pouze, že se tyto záruky řídí
poptávkou. Řídicí rada EFSI nicméně v rámci pro infrastrukturu a inovace stanovila orientační limit pro zeměpisnou diverzifikaci
a koncentraci. Pro rámec pro malé a střední limity nestanoví nařízení žádné limity pro koncentraci. Výbor je pevně přesvědčen, že
Investiční plán pro Evropu a budoucí Program InvestEU musí být nástroji hospodářské a sociální konvergence mezi členskými státy,
nikoli rozdílů mezi nimi. Ačkoli z informací poskytnutých Evropskou komisí vyplývá, že tendence směrem k zeměpisné koncentraci
byla v roce 2018 částečně napravena, je tato otázka dostatečně důležitá na to, aby byly přijaty politické pokyny a aby byly v právních
předpisech učiněny změny nutné k zastavení tohoto trendu. Jedním ze způsobů, jak tuto situaci zlepšit, je zřídit v zemích, které
dostatečně nespolupracují s EFSI ani s EIB, národní podpůrné banky a instituce. EHSV tento způsob vítá a vybízí všechny členské státy,
aby tak učinily.
4.15. EHSV upozorňuje, že především v budoucím období rozpočtového rámce bude více platit, že finanční nástroje budou mít
specifickou funkci pro specifický účel, přičemž navržená pravidla předpokládají celou řadu jejich vzájemných kombinací, čímž se otevírá prostor pro řešení „na míru“ jednotlivým projektům. Finanční nástroje nejsou typologicky homogenní, pokud je úvěr, záruka,
přímý kapitálový vstup či projektový dluhopis předurčen pro určitý typ projektů. Při používání těchto nástrojů by v praxi měla být co
nejvíce upřednostňována právě řešení „na míru“, neboť právě díky nim lze plně využívat potenciál finančních nástrojů.
4.16. Pokud se strukturální reformy obecně považují za nezbytné k dosažení vyšší míry investic, je třeba je výslovně a podrobně
vyložit. Řada strukturálních změn a reforem prováděných v období, kdy země zapojené do programu přijímaly úsporná opatření,
vedla k ještě většímu oslabení poptávky ze strany soukromých i veřejných subjektů, zvýšila nezaměstnanost, zhoršila nejistotu, způsobila pokles příjmů domácností a oslabila očekávání podniků týkající se prodeje. Přispěla tak ke zvýšení nedostatku investic. EHSV
proto doporučil prosazovat reformy s cílem: a) zlepšit podnikatelské prostředí, b) usnadnit financování podniků – zejména malých
a středních podniků, c) zvýšit produktivitu, d) podpořit výzkum, vývoj, inovace a odbornou přípravu, e) podpořit tvorbu kvalitních
pracovních míst, f) posílit kolektivní vyjednávání a sociální dialog na evropské a vnitrostátní úrovni, g) posílit domácí poptávku, h)
zvýšit odolnost hospodářství a i) umožnit odpovídající míru veřejných investic, například vybudováním kapacit pro účinné plánování
ve veřejném sektoru.
4.17. Není jen nutné zlepšit synergie mezi investičními programy EU a členských států, ale je také třeba propagovat dosažené
výsledky těchto programů mezi občany. Očekává se, že EFSI využije přibližně 945000 malých a středních podniků, a z Programu
InvestEU jich bude mít prospěch ještě podstatně větší počet. Malé a střední podniky, které tyto programy využívají, si musí uvědomit,
že je EU podporuje. K tomuto účelu může posloužit například upřesňující prohlášení ve smlouvě o financování nebo uvedení loga
Evropské unie na smlouvě.
V Bruselu dne 19. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
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Závěry a doporučení

1.1. EHSV poukazuje na to, že euro ještě stále nedosáhlo stejné mezinárodní úlohy, jakou mělo v době před finanční krizí. Ačkoli
jsou navrhovaná opatření Evropské komise, která jsou ve sdělení obsažena, vítaná a EHSV je považuje za nezbytná, nemusí být
s ohledem na rozsah sociálních a hospodářských výzev spojených s eurozónou dostačující. Sociální soudržnost, vzestupná
hospodářská konvergence a podpora konkurenceschopnosti a inovací, a to zejména v případě malých a středních podniků, by měly
být základem, na němž bude ekonomika eurozóny posilovat a podporovat silnější mezinárodní úlohu eura.
1.2. EHSV naléhavě žádá EU, aby zdvojnásobila své úsilí o větší sociální soudržnost a hospodářskou konvergenci na celém svém
území. Nadále existují značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy i uvnitř těchto států, jež brání využívání hospodářských
příležitostí, které by mohly prospět EU jako celku.
1.3. EHSV upozorňuje na to, že pokračující technologický pokrok, například v oblasti finančních technologií a digitalizace, a vznik
dalších mezinárodních měn může v dlouhodobém horizontu potenciálně podpořit multipolární systém založený na více než jedné
hlavní měně.
1.4. EHSV se domnívá, že euro má kapacitu posílit svou mezinárodní pozici. Zároveň však EHSV doporučuje, aby si eurozóna
v první řadě vyřešila své vlastní problémy a zajistila integritu a prosperitu tím, že zlepší svou perspektivu růstu a obnoví udržitelnost
veřejných financí. Tento proces, který mj. vyžaduje dokončení hospodářské a měnové unie a bankovní unie, by měl být prioritou ve
snaze posílit mezinárodní úlohu eura.
1.5. Důvěryhodnost jednotné měny EU, která je předpokladem pro posílení mezinárodní úlohy eura, vyžaduje další činnost směřující k solidním vnitrostátním fiskálním politikám podporujícím růst a rovněž další úsilí o dosažení zdravějšího finančního sektoru.
V této souvislosti EHSV znovu zdůrazňuje, že je důležité podporovat malé a střední podniky a dále zvyšovat produktivitu coby prostředek ke zlepšení konkurenceschopnosti eurozóny na mezinárodních trzích.
1.6. EHSV je toho názoru, že výhody plynoucí z integrace trhu by neměly být narušeny finanční nestabilitou, a vyzývá
k vytrvalému úsilí o sociálně udržitelné snížení objemu úvěrů se selháním, zejména v návaznosti na to, co se koncem roku 2018
dosáhlo politické dohody ohledně kapitálových požadavků pro špatné úvěry bank.
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1.7. EHSV je přesvědčen, že aby mohla být posílena úloha eura coby mezinárodní měny, je třeba vyřešit roztříštěnost trhu eurozóny
se státními dluhopisy, který činí trhy se státními dluhopisy mnohem méně hluboké a likvidní. EHSV vybízí Komisi, aby prozkoumala
možnosti vytvoření likvidnějších a bezpečnějších aktiv v eurech.

1.8. Cestu k silnější mezinárodní úloze eura by mohla poněkud usnadnit ECB, a to především tím, že bude plnit svůj úkol udržovat
cenovou stabilitu v eurozóně. Kromě toho ECB k posílení mezinárodní úlohy eura přispívá také tím, že podporuje makroekonomické
politiky a prohlubování hospodářské a měnové unie a unie kapitálových trhů.

1.9. EHSV se rovněž domnívá, že je nutné přijmout další opatření k prohloubení evropského finančního sektoru, včetně posílení
infrastruktury evropského finančního trhu a spolehlivých referenčních úrokových sazeb. Mimoto je za velice důležitý prostředek
k posílení mezinárodní úlohy eura považována podpora rozsáhlejšího používání eura ve strategických odvětvích.

1.10. V neposlední řadě pak EHSV vybízí členské státy, aby zaujaly jednotnější přístup k mezinárodní diplomacii, který by následovně mohl vést k lepším obchodním příležitostem. Tento jednotný přístup by se dal rovněž posílit tím, že státy zaujmou proaktivnější postoj a budou se snažit podporovat především zájmy EU, a to zejména tím, že budou předvídat strategické a diplomatické
iniciativy Číny a Spojených států.

2.

Obecné připomínky

2.1. Ve sdělení „Na cestě k silnější mezinárodní úloze eura“ (1) zveřejněném v prosinci 2018 se uvádí, že existuje prostor pro to, aby
euro dále upevňovalo svou pozici ve světě, a získalo tak úlohu, která více odpovídá politické, ekonomické a finanční váze eurozóny.
Dosažení tohoto cíle vyžaduje další upevnění struktur hospodářské a měnové unie, mimo jiné přijetím všech dosud nepřijatých
návrhů týkajících se dokončení bankovní unie a dosažením zásadního pokroku v oblasti unie kapitálových trhů.

2.2. Tento pracovní dokument je v souladu s výzvami, které EHSV formuloval v předchozích stanoviscích (2) (3) a jež zdůrazňují
skutečnost, že dokončení bankovní unie – zejména silnějšího a jednotnějšího systému pojistného krytí vkladů – a unie kapitálových
trhů má zásadní význam pro zajištění konkurenceschopného evropského podnikatelského prostředí pro velké i menší podniky a pro
vytvoření skutečné jednotné evropské měny.

2.3. V Římském prohlášení z roku 2017 vyjádřili vedoucí představitelé 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise své odhodlání učinit z Evropské unie silnějšího celosvětového aktéra rozšířením stávajících partnerství
a navázáním nových, podporou stability a prosperity na regionální a globální úrovni, spoluutvářením světového dění a vykonáváním
mezinárodních povinností (4).

2.4. Předseda Evropské komise ve svém projevu o stavu Unie v září 2018 zdůraznil význam eura v mezinárodním měnovém systému a vyzval k dalším krokům, které zajistí, aby euro hrálo plnohodnotnou úlohu na mezinárodní scéně (5).

2.5. V této souvislosti Komise stanovila plán prohloubení hospodářské a měnové unie, (6) který požaduje integrovaný a dobře fungující finanční systém včetně dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.

2.6. Sdělení o unii kapitálových trhů (7) poukazuje na to, že Evropská unie potřebuje dobře rozvinuté a integrované kapitálové trhy
k posílení mezinárodní úlohy eura. Úspěšná unie kapitálových trhů přispěje ke stabilnímu finančnímu systému, k lepšímu přístupu
k financím pro podniky, a tudíž i k většímu množství příležitostí pro investice.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

COM(2018) 796 final.
Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 28.
Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 1.
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_cs_0.pdf
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2.7. Stejně tak se ve zprávě Společného výzkumného střediska „Science for Policy“z roku 2016 (8) poukazuje na to, že zdravé makroekonomické politiky, prohloubení hospodářské a měnové unie EU a rozvoj unie kapitálových trhů přispějí k dalšímu posílení úlohy
eura na globálních obchodních a finančních trzích.
2.8. Evropská komise doporučuje (9), aby se euro rozsáhleji používalo při projektech a finančních transakcích v oblasti energetiky,
díky čemuž bude možné dosáhnout cílů energetické politiky EU a snížit riziko přerušení dodávek energie, a tudíž i podpořit větší
autonomii evropských podniků.
Obecné připomínky

3.

3.1. Za svých 20 let existence euro ušlo dlouhou cestu. Velmi rychle se z něj stala druhá nejvýznamnější mezinárodní měna na světě
(po americkém dolaru) (10). Konkrétně přibližně 60 zemí světa euro používá či bude používat nebo na něj má či bude mít vázanou
svou měnu. Zároveň euro tvoří přibližně 20 % mezinárodních rezerv zahraničních centrálních bank, z čehož vyplývá jeho význam
jakožto bezpečného uchovatele hodnoty, a představuje jednu pětinu mezinárodního dluhu emitovaného podniky a zahraničními
vládami. V neposlední řadě se euro rozsáhle využívá pro mezinárodní platby – v roce 2017 byla v eurech fakturována nebo vyrovnána
přibližně jedna třetina hodnoty mezinárodních transakcí (ve srovnání se zhruba dvěma pětinami v případě amerického dolaru).
3.2. Mezinárodní používání eura je prospěšné, jelikož: i) snižuje měnové riziko a související náklady pro evropské podniky; ii) zvyšuje transparentnost cen, která podnikům umožňuje odebírat levnější suroviny a spotřebitelům nakupovat levnější zboží; iii) zavádí
větší disciplínu ohledně inflace, která v zásadě vede k tomu, že domácnosti a podniky platí nižší úrokové sazby; iv) posiluje finanční
autonomii a poskytuje evropským podnikům (včetně malých a středních podniků) a vládám přístup k financím za výhodnějších
úvěrových podmínek, jelikož evropské finanční trhy se stávají integrovanějšími, hlubšími a likvidnějšími; a v) podporuje intenzivnější
obchodování v rámci EU i v mezinárodním měřítku.
3.3. Zároveň by posílení mezinárodní úlohy eura poskytlo účastníkům trhu na celém světě další možnost volby, a přispělo by tak
k větší ochraně mezinárodní ekonomiky před otřesy v souvislosti se silnou závislostí mnoha odvětví (např. v oblasti energetiky,
komodit a výroby letadel) na americkém dolaru.
3.4. Postavení dolaru a eura se za posledních dvacet let nezměnilo. Ačkoli se rozdíl mezi těmito dvěma měnami od zavedení eura
postupně zmenšil, po vypuknutí krize eurozóny se opět prohloubil. Bude tomu tak zřejmě i v dohledné době, a to navzdory skutečnosti, že je euro vydáváno největším světovým obchodním blokem. Proto se zdá, že posílení mezinárodní úlohy eura není jen otázkou velikosti a otevřenosti hospodářství, ale týká se především jeho omezené schopnosti zajistit stabilitu v období celosvětových
finančních problémů.
3.5.

Existují ještě další faktory, které brání rozsáhlejšímu používání eura ve světě. Patří k nim:

i.

historicky dominantní úloha dolaru jakožto globální mezinárodní rezervní měny,

ii.

nižší náklady spojené s používáním dolaru a jeho vyšší likvidita, zejména při operacích na peněžním trhu, a

iii.

momentální neúplná integrace evropských finančních trhů, které jsou oporou jednotné měny.

iv.

Mimoto k silnější mezinárodní úloze eura příliš nepřispívá skutečnost, že většina mezinárodních finančních systémů využívá
obchodní, clearingové a vypořádací platformy, které se nacházejí mimo eurozónu nebo jsou provozovány neevropskými
společnostmi.

3.6. Silnější mezinárodní úloha eura vyžaduje také ještě stabilnější a odolnější hospodářské prostředí a hladší fungování finančního
systému. Za tímto účelem byla navržena řada iniciativ na podporu výkonnosti ekonomik eurozóny (11) a za účelem lepší absorpce
rozsáhlých asymetrických otřesů v eurozóně (12). Důraz by však měl být kladen nejen na absorpci asymetrických otřesů, ale také na
zlepšení nesourodého chování eurozóny, jež vyplývá z velmi odlišných hospodářských, sociálních a politických struktur jejích členských států. Tyto rozdíly, zejména pokud jde o fiskální politiku, vývoj mezd, produktivitu a správu, ohrožují budoucí vyhlídky eura.
Pokud nebude v určité míře existovat fiskální unie, bude architektura jednotné měny i nadále neúplná a eurozóna zůstane zranitelná
vůči budoucím finančním a hospodářským krizím.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96913/lbna27754enn.pdf
C(2018) 8111 final.
COM(2018) 767 final.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_-_long-term_budget_for_europes_priorities.pdf
COM(2018) 387 final.
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3.7. Další internacionalizace eura by mohla přinést větší riziko, jelikož by mohla vést k nežádoucímu přechodnému zhodnocování
měny, zejména v době celosvětových otřesů. To by následně snížilo konkurenceschopnost domácích výrobců a poškodilo vývozní
výkonnost eurozóny. Rozsáhlejší mezinárodní používání eura by mohlo způsobit také určité náklady, které by však byly kompenzovány jinými přínosy, například větší autonomií v oblasti měnové politiky a větší mezinárodní transmisí této politiky.

3.8. Mezinárodní úlohu eura do určité míry podporuje samotná eurozóna, neboť investoři z eurozóny jsou významnými kupci dluhopisů denominovaných v eurech, které vydaly subjekty sídlící mimo eurozónu. Mezinárodní úloha eura se však vyznačuje silným
regionálním zaměřením, jelikož nejvýznamnější je v zemích, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti eurozóny. Existuje zejména
mnoho dokladů o tom, že londýnská City hraje klíčovou úlohu na trhu s dluhopisy denominovanými v eurech, které vydaly subjekty
sídlící mimo eurozónu, ať už na straně nabídky, poptávky, nebo jako zprostředkovatel. V tomto ohledu by mohl mít na tento trh určitý
dopad brexit.

3.9. Z širšího hlediska by byla mezinárodní úloha eura posílena, kdyby EU vedla jednotnější zahraniční politiku a kladla důraz na
soustavné uplatňování mnohostranného přístupu k otázce obchodu. Měna EU může dosáhnout vysoké mezinárodní prestiže pouze
tehdy, bude-li EU postupovat jednotně a budou-li se její kroky opírat o její kolektivní diplomatickou a ekonomickou sílu. To by mělo
platit v odvětvích, jako je energetika, doprava, průmysl a další sektory, v nichž by zájmy EU a eurozóny jako celku měly být na prvním
místě. Je rovněž důležité, aby se EU vyjadřovala jednohlasně v otázkách geopolitického vývoje, jako je například rostoucí vliv Číny
v oblasti mezinárodního obchodu prostřednictvím její iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“, což je hospodářský a diplomatický program,
s jehož pomocí by Čína mohla transformovat a ovládnout obchod, a to nejen v Asii. Je třeba, aby EU důkladně posoudila důsledky
tohoto hospodářského a diplomatického programu, který zvýší globální ekonomickou přítomnost Číny. EU a především eurozóna si
nemohou dovolit rozvoji tohoto programu nečinně přihlížet.

4.

Konkrétní připomínky

4.1. S ohledem na přínosy spojené s eurem, které jsou uvedeny v odstavci 3.2, se může zdát překvapivé, že se k eurozóně nepřipojily všechny členské státy. To může mít různé příčiny – může se jednat o míru připravenosti dotčených členských států, splnění nezbytných hospodářských kritérií pro přijetí eura z jejich strany a v některých případech také přetrvávající právní překážky, které splnění
těchto kritérií brání. Obecně vzato je tato skutečnost odrazem toho, že v EU nadále existují rozdíly z hlediska sociální soudržnosti
a hospodářské konvergence. Tyto rozdíly je třeba odstranit, má-li být rozšířením eurozóny posílena její hospodářská stabilita a její
odolnost vůči vnějším hospodářským otřesům. To by pak upevnilo postavení EU coby světové velmoci a ještě více posílilo mezinárodní úlohu eura.

4.2. Pro budoucnost eura a jeho mezinárodní úlohu má stěžejní význam interakce mezi fiskální a měnovou politikou v celé
eurozóně. Stabilní makroekonomické podmínky však závisejí na změně nastavení fiskální a měnové politiky tak, aby byly rozptýleny
obavy ohledně udržitelnosti státního dluhu a zlepšily se vyhlídky na růst. I v tomto ohledu je situace v rámci eurozóny odlišná
z důvodu suboptimální kombinace fiskálních, strukturálních a měnových politik v důsledku celosvětové finanční krize, která vedla
k tomu, že tíha adaptačních opatření byla nerovnoměrně rozdělena mezi členské státy eurozóny. To vyplývá ze stávajícího
institucionálního rámce, na němž bylo euro vybudováno a který představuje pro jednotlivé členské státy omezení a postrádá nástroje
k zajištění účinné koordinované hospodářské a fiskální politiky v celé eurozóně.

4.3. Částečně to vysvětluje, proč v eurozóně převládají nerovnosti a nerovnováha a proč je tolik považováno za nezbytné urychlit
vzestupnou konvergenci. Ta by pomohla zlepšit hospodářskou výkonnost a podpořit sociální a politickou stabilitu, které jsou pro silnější mezinárodní úlohu eura podstatné. Výzvy měnové politiky v hospodářské oblasti, ve které jsou ekonomické a sociální podmínky
členských států tak rozdílné, jsou za současného stavu obrovské.

4.4. Je rovněž nezbytné podniknout kroky s cílem vyřešit problém úvěrů se selháním. Tyto úvěry představují velkou zátěž pro
financování hospodářství EU, neboť narušují poskytování úvěrů, snižují důvěru na trhu a v konečném důsledku zpomalují
hospodářský růst. Je třeba uznat, že ještě stále existují významná rizika ve vnitrostátních bankovních sektorech eurozóny, která brání
rozvoji společného systému pojištění vkladů. Je zřejmé, že snižování objemu úvěrů se selháním a rekapitalizace bank přinášejí náklady
vládám i soukromému sektoru. Stejně jako v jednom ze svých dřívějších stanovisek (13) EHSV vyzývá k tomu, aby úvěrové instituce
poskytovaly úvěry odpovědným způsobem, a zdůrazňuje, že vnitrostátní a evropské orgány musí spojit síly a dosáhnout dalšího
pokroku ve vytváření komplexního a spolehlivého rámce EU pro řešení otázky úvěrů se selháním.

4.5. Za nezbytný předpoklad pro makroekonomickou stabilitu je rovněž považováno dokončení bankovní unie a prohloubení
integrace unie kapitálových trhů. Bankovní unie má zásadní význam pro využití přínosů přeshraničních bankovních činností
v měnové unii. Ačkoli bylo dosaženo výrazného pokroku, není bankovní unie ještě úplná. Eurozóna musí rovněž nadále dosahovat
pokroku v dalších důležitých iniciativách, které usilují o úplnější finanční unii. Unie kapitálových trhů pomůže posílit přeshraniční
finanční integraci a banky a kapitálové trhy se mohou navzájem doplňovat při financování ekonomiky eurozóny.
(13) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 43.
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4.6. Společným postupem mohou bankovní unie a unie kapitálových trhů posunout jednotný trh s finančními službami na další
úroveň ze dvou hlavních důvodů: i) existence zdravějších, hlubších a integrovanějších finančních trhů by podnikům umožnila získat
přístup k úvěrům za výhodnějších podmínek, díky čemuž by mohly činit výnosné investice; ii) integrace finančního trhu by zlepšila
finanční prostředí zejména pro malé a střední podniky, které jsou často definovány jako páteř evropské ekonomiky, co se týče tvorby
pracovních míst, inovací a hospodářského růstu. Na integrovaném finančním trhu by banky mohly snáze využívat úspor z rozsahu
tím, že by nabízely podobné nebo dokonce stejné produkty a služby v několika členských státech. Mimoto by pravděpodobně zvýšily
svá přeshraniční držená aktiva a byly by schopné budovat větší a různorodější seskupení kolaterálu pro sekuritizované produkty
a kryté dluhopisy.
4.7. Dobře fungující a integrovaný kapitálový trh se považuje za velmi důležitý pro fungující měnovou oblast, a překonání stávajících nedostatků na evropských kapitálových trzích by tudíž mělo být prioritou, zejména v případě brexitu bez dohody. Nesmíme
však zapomínat, že projekt unie kapitálových trhů zahrnuje velmi rozmanitý soubor přístupů, z nichž některé možná nevedly
k žádoucímu výsledku, jaký byl původně zamýšlen. Jako příklad lze uvést celoevropské osobní důchody a iniciativu týkající se
sekuritizačního trhu, ačkoli v oblasti důchodů si EHSV uvědomuje význam státních důchodů pro osoby, které si nemohou dovolit
soukromé důchodové spoření. Úspěšnost unie kapitálových trhů byla zatím vskutku jen částečná. Přesto tyto iniciativy pomalu, ale
jistě přispějí k tomu, že bude mít euro silnější mezinárodní úlohu.
4.8. V době po finanční krizi je mimoto důležité si uvědomit, že další posílení mezinárodní úlohy eura závisí na finanční stabilitě
eurozóny. Vydávání společných dluhopisů, směnek a obligací eurozóny jakožto bezpečných aktiv, podobných těm, jaké vydává Ministerstvo financí USA, by spolu s vhodnou strukturou řízení (včetně důkladného a spolehlivého rámce fiskální politiky) podpořilo větší
stabilitu tím, že by poskytlo bezpečné a likvidní dluhové nástroje vhodné pro financování neočekávaného zvýšení veřejných výdajů.
4.9. Vydání společných dluhopisů eurozóny by mělo být doprovázeno zejména zavedením vylepšeného rámce dohledu. Je nezbytné posoudit rizika těchto produktů, například na základě sdílení rizik a záruk, zejména v souvislosti s vysoce integrovanou unií
kapitálových trhů.
4.10. Posílení mezinárodní úlohy eura, zejména pokud jde o soupeření s americkým dolarem jakožto rezervní měnou, by nemělo
být považováno za jednosměrný proces vedoucí k získání konkurenční výhody. Může to také vyvolat globální tlak na domácí ekonomiku eurozóny vzhledem k hospodářskému vývoji v konkurujících státech. Účinná a jednotná reakce by však mohly přinést větší
sociální soudržnost a hospodářskou konvergenci v celé eurozóně. Geopolitickou úlohu EU a globální dosah eura by mohly posílit
rovněž evropské iniciativy na podporu spolupráce v oblasti obrany a mezinárodních záležitostí.
4.11. Složitou cestu k silnější mezinárodní úloze eura by mohla poněkud usnadnit ECB, a to především tím, že bude plnit svůj úkol
udržovat cenovou stabilitu v eurozóně. Kromě toho ECB k posílení mezinárodní úlohy eura přispívá také tím, že podporuje makroekonomické politiky a prohlubování hospodářské a měnové unie a unie kapitálových trhů.
V Bruselu dne 19. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech
politik zaměstnanosti členských států

Stanovisko Ev-

[COM(2019) 151 final]
(2019/C 282/06)
Zpravodajka: Ana BONTEA

1.

Konzultace

Rada Evropské unie, 12.3.2019

Právní základ

čl. 148 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná sekce

Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Přijato v sekci

5.6.2019

Přijato na plenárním zasedání

20.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

211/3/10

Závěry a doporučení

1.1. EHSV znovu opakuje svá zjištění a předchozí doporučení týkající se hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, a to
v zájmu jejich uplatnění (1).
1.2. EHSV oceňuje opatření na evropské i vnitrostátní úrovni, která vedla k pokroku v oblasti zaměstnanosti, doporučuje jejich
pokračování a rozvoj, aby byla zajištěna podpora hospodářské a sociální udržitelnosti, kvalifikace, vzdělávání, a tedy i lepší
připravenosti pracovníků na nový vývoj, především technologický, a schopnosti trhů práce rychle reagovat na hospodářské změny,
bylo dosaženo cílů plné zaměstnanosti a společenského pokroku, snižování rozdílů, byly podporovány rovné příležitosti pro všechny,
sociální začlenění a boj proti chudobě, byly odstraněny regionální rozdíly v životních a pracovních podmínkách a bylo posíleno fungování trhu práce a účinnosti sociálního dialogu.
1.3. EHSV znovu potvrzuje, že při vypracování politik v oblasti právní úpravy trhu práce a sociálních práv musí být harmonicky
propojena konkurenceschopnost, produktivita a sociální udržitelnost/práva pracovníků, mezi nimiž existuje přímá vazba. Všechny
politiky zaváděné evropskými, vnitrostátními a místními orgány by měly zohledňovat vhodnou rovnováhu mezi hospodářskou,
sociální a environmentální udržitelností.
1.4. Je třeba zavést strukturální politiky a reformy, které by usnadnily vytváření kvalitních pracovních míst, podporu odpovědného
podnikání, rozvoj malých a středních podniků a sociálních podniků.
1.5. EHSV zdůrazňuje, že je důležité zajistit inkluzivní, nestranné a vysoce kvalitní technické, odborné a terciární vzdělávání, včetně
vysokoškolského, a vysokou úroveň relevantních dovedností a znalostí pro zaměstnanost, důstojná pracovní místa a podnikatelství
a podporovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání pro všechny.
1.6.

Dobře fungující sociální dialog má zásadní význam pro zlepšení koncepce, provádění a monitorování reforem (2).

1.7. EHSV trvá na svých předchozích doporučeních týkajících se vynaložení dalšího úsilí s cílem odstranit rozdíly, přičemž konvergence směrem na vyšší úroveň je průřezová zásada, kterou je třeba zohlednit a dodržovat ve všech politikách EU.
1.8.

EHSV znovu opakuje svá zjištění a doporučení týkající se evropského pilíře sociálních práv (3).

(1) Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 57.
(2) Úř. věst. C 159, 10.5.2019, s. 1, Úř. věst. C 434, 15.12.2017, s. 30.
(3) Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 1, Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 145, Úř. věst. C 125, 21.4.2017, s. 10.
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Obecné připomínky

2.1. Návrh rozhodnutí Rady stanoví, že v roce 2019 mají být zachovány čtyři hlavní směry politik zaměstnanosti členských států
stanovené v příloze rozhodnutí (EU) 2018/1215 (4).

2.2. EHSV ve svých předchozích stanoviscích (5) uvedl zjištění a doporučení týkající se hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, které opakuje za účelem jejich uplatnění.

2.3. EHSV oceňuje opatření na evropské a vnitrostátní úrovni, která vedla k pokroku (6), a doporučuje jejich pokračování a rozvoj,
přičemž je třeba dbát na to, aby se neustále zvyšovala kvalita pracovních míst a snižovala nerovnost (neboť stále existují rozdíly mezi
členskými státy, mezi regiony a mezi různými skupinami lidí na trhu práce, z růstu netěží všechny země, regiony a občané stejně, některé země se stále potýkají s vysokou nezaměstnaností, problémem reálných příjmů domácností, jež se pohybují pod úrovní z doby
před krizí, a vysokou mírou chudoby).

2.4. Členské státy a Unie mají do roku 2020 po konzultaci se sociálními partnery pracovat na rozvoji nové koordinované strategie
zaměstnanosti, která zajistí zejména podporu hospodářské a sociální udržitelnosti, kvalifikace, vzdělávání, a tedy i lepší připravenosti
pracovníků na nový vývoj, především technologický, a schopnosti trhů práce rychle reagovat na hospodářské změny, dosažení cílů
plné zaměstnanosti a společenského pokroku, odstranění rozdílů a posílení fungování trhu práce a účinnosti sociálního dialogu.

3.

Konkrétní připomínky

3.1.

Podpora poptávky po pracovní síle a investic

3.1.1. Jak se uvádí ve zprávách o jednotlivých zemích za rok 2019, ve všech členských státech se v různých oblastech politiky vyskytly překážky pro investice. Mezi příklady patří vysoká regulační a administrativní zátěž, nedostatečná předvídatelnost regulačních
rámců, účinnost soudních systémů a neefektivní veřejná správa (7) (reformy a investice si žádají, aby měly členské státy dostatečnou
administrativní a technickou kapacitu k dosažení očekávaných výsledků), těžkopádné a zdlouhavé schvalovací postupy, jakož
i nedostatek v oblasti dovedností v důsledku slabin systémů vzdělávání a odborné přípravy. V několika zprávách o jednotlivých
zemích se jako překážka brzdící a zpožďující investice uvádí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Přes nedávné úsilí a pokrok (8),
pokud jde o některé nedostatky ve finančním systému, je třeba zmínit i přetrvávající obtíže, jimž čelí podniky – zejména malé a střední
– při přístupu k finančním prostředkům na investice (9). Veškerá tato zranitelnost s příslušnými přeshraničními dopady vyžaduje
odpovídající opatření na evropské i vnitrostátní úrovni, aby Unie a její členské státy znovu dosáhly úrovně investic z období před krizí
a aby byly splněny cíle stanovené ve strategií EU 2020 pro oblast výzkumu a vývoje v podnicích a odborné přípravy jejich zaměstnanců.

3.1.2. Jsou zapotřebí cílenější investiční politiky propojené se souborem dobře navržených strukturálních reforem, které usnadní vytváření kvalitních pracovních míst, podporu odpovědného podnikání a skutečné samostatně výdělečné činnosti a podporu vytváření
a růstu malých a středních podniků a sociálních podniků.

3.1.3. Je třeba vytvořit horizontální politiku EU podporující začlenění, která bude jednotná a účinná pro malé a střední podniky, a je
nutné přejít od zásady „myslet nejdříve na malé a střední podniky“ (Think Small First) k zásadě „konat nejdříve pro malé a střední podniky“ (Act small first), přičemž EHSV zopakoval svá předchozí doporučení (10), včetně doporučení vytvořit ukazatel pro měření podmínek pro podnikatele.
(4) Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1215 ze dne 16. července 2018 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 224, 5.9.2018,
s. 4).
— podpora poptávky po pracovní síle;
— zlepšení nabídky práce a přístupu k zaměstnání, dovednostem a kompetencím;
— zlepšení fungování trhů práce a zvýšení účinnosti sociálního dialogu;
— prosazování rovných příležitostí pro všechny, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
(5) Úř. věst. C 332, 8.10.2015, s. 68, Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 57.
(6) Sdělení COM(2019) 150 final : Evropská unie zažívá již sedmým rokem hospodářský růst; hospodářské oživení pokračuje a má pozitivní dopad
na trhy práce a na sociální pokrok; situace v oblasti zaměstnanosti se nadále zlepšuje – počet zaměstnaných osob ve čtvrtém čtvrtletí 2018 byl 240
milionů, míra nezaměstnanosti činí 6,6 % a je na úrovni roku 2000; jen v roce 2017 se z chudoby a sociálního vyloučení podařilo vymanit více než
pět milionů osob.
(7) Sdělení COM(2019) 150 final (příloha 4), viz také sdělení COM(2019) 500 final .
(8) Přístup k financím pro malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací v období 2014–2020: příležitosti a výzvy (informační zpráva),
Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 15, Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 1.
(9) Viz poznámka pod čarou 8.
(10) COM(2019) 150 final .
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3.1.4. Vzhledem k trendům demografického vývoje je růst produktivity klíčem k zajištění budoucího udržitelného růstu ve všech
členských státech. Klíčovou výzvou pro subjekty s rozhodovací pravomocí a sociální partnery je zvýšení růstu produktivity
v Evropě (11) prostřednictvím investic, které budou směřovány více do hmotného a lidského kapitálu a využití technologického
pokroku v průmyslu a službách, zvýšením produktivních investic do inovací, výzkumu a vývoje, do projektů zaměřených na zajištění
růstu, jakož i do fyzických a sociálních infrastruktur, jako jsou sítě IKT a pečovatelská zařízení. Je třeba více investovat do vytváření
kvalitních pracovních míst a usilovněji řešit problematiku nejistého zaměstnání, neboť to také snižuje produktivitu.

3.2.

Zlepšení přístupu k zaměstnání, dovednostem a kompetencím (12)

3.2.1. V roce 2019 je obzvlášť znepokojující potvrzení nesouladu mezi strukturálními kompetencemi a požadavky trhu práce, kdy
podniky v EU mají stále častěji potíže s přijímáním pracovníků. Důvodem je nedostatek příslušných dovedností v EU, který stále více
omezuje výrobní kapacitu. Nedostatek dovedností existuje nejen v zemích s vysokou zaměstnaností, ale také v zemích s vysokou
mírou nezaměstnanosti a v některých odvětvích je akutnější: stavebnictví, IKT, inženýrských a finančních službách (13). K řešení
tohoto problému jsou zapotřebí akce s větším dopadem, prostřednictvím reformy systémů vzdělávání a odborné přípravy, jež musí
být prioritou ve většině zemí, a podpory vzdělávacího přístupu založeného na výsledcích ve vysokoškolském vzdělávání.

3.2.2. Prioritami jsou zajištění rovného postavení a rovných příležitostí, rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání a vysoké úrovni dovedností a znalostí a spravedlivé rozdělení výsledků učení.

3.2.3. Vzdělávacím institucím a učitelům by měla být poskytnuta podpora, prostor a nástroje potřebné k začlenění hodnot demokracie, aktivního občanství, kritického myšlení, tolerance a míru, a to ve světle problémů s integrací migrantů/uprchlíků, pravicového
extremismu a populistického nacionalismu.

3.2.4. Dobře fungující odborné vzdělávání a příprava založená na duálním vzdělávání přispívá ke zlepšení zaměstnanosti mladých
lidí.

3.2.5. Plná digitální gramotnost všech učitelů a žáků, jakož i všech občanů, včetně těch, kteří žijí v marginalizovaných oblastech,
vyžaduje odpovídající veřejné financování, nejmodernější vybavení a kvalifikované technické pracovníky.

3.2.6. Řešení nedostatků v dovednostech je úkol, který má několik rovin a ještě si vyžádá nutné úsilí. Ve vzdělávání a odborné
přípravě na všech úrovních je třeba podporovat tvořivost, podnikání a mobilitu, a také celoživotní vzdělávání a posilování vazeb mezi
podniky a poskytovateli vzdělávacích služeb. Důležitou úlohu hrají v tomto ohledu i sociální partneři.

3.2.7. Kromě přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a kvalitní odborné přípravě potřebují osoby se zdravotním postižením a příslušníci
dalších znevýhodněných skupin k lepšímu přístupu na trh práce cílená opatření a podporu.

3.3.

Posílení účinnosti sociálního dialogu na vnitrostátní i evropské úrovni (14)

3.3.1. Dobře fungující sociální dialog má zásadní význam pro dosažení výše zmíněných cílů vzestupné sociální konvergence
a přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, dovednostem a kompetencím a pro zlepšení koncepce nebo provádění reforem, které z těchto
cílů vyplývají, a posiluje pocit vlastní odpovědnosti.

3.3.2. Pro zlepšení politické angažovanosti sociálních partnerů je nezbytné jejich včasné a smysluplné zapojení během celého evropského semestru, což usnadní úspěšné provádění reforem způsobem, který vyváží zájmy pracovníků a zaměstnavatelů. Spolupráce
mezi sociálními partnery může být hybnou silou úspěšných, udržitelných a inkluzivních politik v oblasti zaměstnanosti a sociálního
začleňování.
(11) Viz poznámka pod čarou 10.
(12) SOC/622 (připravuje se), Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 136, Úř. věst. C 228, 5.7.2019, s.16, Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 8, Úř. věst. C 81,
2.3.2018, s. 167, Úř. věst. C 13, 15.1.2016, s. 57, Úř. věst. C 161, 6.6.2013, s. 67.
(13) Viz studii o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, kterou si EHSV nechal vypracovat v roce 2018.
(14) Úř. věst. C 159, 10.5.2019, s. 1, Úř. věst. C 434, 15.12.2017, s. 30.
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3.3.3. Sociální partneři mohou přinést inovativní řešení odpovídající vývoji společnosti a trhu práce, demografickým změnám, digitalizaci a dopadům globalizace. Legislativní rámec na vnitrostátní a evropské úrovni by měl poskytnout prostor pro inovace na podnikové, odvětvové a vnitrostátní úrovni s cílem stimulovat vývoj sociálních partnerů. Důležitou úlohu při poskytování podpory
rozvoji kapacit sociálních partnerů hraje Evropský sociální fond (ESF), jak bylo potvrzeno ve čtyřstranném prohlášení z roku 2016
o „novém začátku pro sociální dialog“. EHSV vybízí Komisi a členské státy, aby zajistily provádění doporučení sociálních partnerů (15).

3.3.4. Účast sociálních partnerů na evropském semestru rovněž vyžaduje dodatečnou podporu pro budování kapacit s cílem moci
přispět k jednotlivým fázím, včetně provádění reforem. Podobně je v některých zemích důležité budovat kapacitu sociálních partnerů,
aby bylo možné převést výsledky evropského sociálního dialogu.

3.3.5. Pozitivní vývoj v některých členských státech však kontrastuje s kroky zpět v jiných státech, jak se uvádí ve zprávách
o jednotlivých zemích za rok 2019. V některých členských státech je zapojení sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni ve skutečnosti nízké. Konzultace se sociálními partnery by měla být povinná.

3.3.6. Sociální dialog by měl hrát větší úlohu při vypracovávání, zavádění a monitorování reforem. Je třeba vzít v úvahu dohody
sociálních partnerů, které pojmenovávají naléhavé výzvy a politické faktory pro zlepšení trhů práce, jakož i zprávy o jednotlivých
zemích a srovnávací přehled sociálních ukazatelů.

3.4.

Prosazování rovných příležitostí pro všechny, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (16)

3.4.1. EHSV znovu potvrzuje, že při vypracování politik v oblasti právní úpravy trhu práce a sociálních práv musí být harmonicky
propojena konkurenceschopnost, produktivita a sociální udržitelnost/práva pracovníků, mezi nimiž existuje přímá vazba. Všichni
aktéři se musí zavázat napomáhat růstu podporujícímu začleňování a zároveň vytvářet příznivé podmínky pro podnikání s cílem vytvořit více lepších pracovních míst. Spravedlivější společnost lze vytvořit pouze generováním růstu a tvorbou pracovních míst, jež
budou udržitelnější a budou lépe podporovat začlenění, s cílem zajistit pro občany důstojné pracovní podmínky, odpovídající mzdy
a důchody a umožnit jim výkon jejich práv.

3.4.2. Navzdory zlepšující se situaci v celé Evropě stále přetrvávají rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, regiony a různými
skupinami lidí na trhu práce. Z růstu netěží všechny země, regiony a občané stejně. Některé členské státy se stále potýkají s vysokou
nezaměstnaností, problémem reálných příjmů domácností, jež se pohybují pod úrovní z doby před krizí, a vysokou mírou chudoby.
Mezi jednotlivými regiony stále přetrvávají velké rozdíly, které se v některých členských státech dále prohlubují.

3.4.3. Z hlediska účinného provádění hlavních směrů politik zaměstnanosti a evropského pilíře sociálních práv mohou hrát
rozhodující úlohu doporučení pro jednotlivé země (17), které poskytují důležitou příležitost formovat vnitrostátní politiku v souladu
s hlavními směry a zásadami pilíře s cílem realizovat společné výsledky, a je třeba usilovat o omezení těchto rozdílů, zvýšit zdroje
a usměrnit je do této oblasti.

3.4.4. V některých členských státech se míra nezaměstnanosti dosud úplně nezlepšila a dosahuje stále více než 10 %. V některých
z těchto zemí je i nadále problémem situace mladých lidí: vysoký podíl mladých, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání či
odborné přípravy, vyvolává obavy o jejich současnou i budoucí uplatnitelnost na trhu práce (18). V jiných zemích je zase stále větší
nedostatek pracovních sil, čímž se vytváří překážky pro další růst.

3.4.5. Navzdory rostoucí míře zaměstnanosti žen celkově rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen přetrvávají a vedou k rozdílům
v odměňování (19). Obtížím při hledání zaměstnání čelí zejména osoby s nízkou kvalifikací a osoby přistěhovaleckého původu (20).
Znevýhodněny zůstávají i osoby se zdravotním postižením (21). Kromě toho existují v mnoha členských státech velké regionální
rozdíly v situaci na trhu práce. Evropské trhy práce se mění v důsledku demografických změn a technologického vývoje. Tyto
problémy je třeba řešit prostřednictvím legislativních/administrativních opatření a spolupráce mezi příslušnými institucemi
a sociálními partnery.
(15) Prohlášení předsednictví Rady Evropské unie, Evropské komise a evropských sociálních partnerů Nový začátek pro sociální dialog, 2016 .
(16) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 15, Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 1, Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 135, SOC/620 (připravuje se), Úř. věst. C 228,
5.7.2019, s. 7.
(17) Doporučení pro jednotlivé země .
(18) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 142.
(19) SOC/610 (Úř. věst. C 240, 16.7.2019, s. 3), Úř. věst. C 110, 22.3.2018, s. 26, Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 37, Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 101,
Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 20.
(20) Náklady neexistence imigrace a neprováděné integrace (informační zpráva), Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 19, Úř. věst. C 71, 24.2.2016, s. 46.
(21) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 15, Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 20, SOC/616 (připravuje se).
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Evropský pilíř sociálních práv

3.5.1. Evropský pilíř sociálních práv má zásadní význam pro zlepšení pracovních a mzdových podmínek a systémů sociální ochrany
v Evropě, zaručení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zvýšení sociálních norem a konvergence mezi členskými státy
EU – včetně kolektivního vyjednávání a přístupu k sociálním službám. Pokud jde o evropský pilíř sociálních práv, EHSV opakuje svá
zjištění a doporučení z předchozích stanovisek (22).
3.5.2. Ve zprávách o jednotlivých zemích pro rok 2019 je věnována zvláštní pozornost tomu, jak členské státy plní rozměry evropského pilíře sociálních práv. Provádění pilíře je naším kompasem pro dosažení inkluzivního, spravedlivého a udržitelného růstu.
3.5.3. Budoucnost trhu práce by se měla stát v debatách o pilíři klíčovou prioritou, neboť je třeba řešit hlavní problémy, které v této
oblasti existují, přičemž je nutná soudržná evropská strategie zaměstnanosti se zaměřením na tato témata:
— investice a inovace,
— zaměstnanost a vytváření kvalitních pracovních míst,
— spravedlivé pracovní podmínky pro všechny,
— spravedlivý a bezproblémový přechod podporovaný aktivní politikou trhu práce,
— zapojení všech zúčastněných stran, zvláště pak sociálních partnerů.
3.5.4. Všechny dotčené zúčastněné strany musí při vzájemné spolupráci usilovat o zajištění toho, aby budoucnost práce byla spravedlivá a inkluzivní, přinášela pracovní příležitosti pro všechny a vedla ke společenskému pokroku, kvalifikované a motivované pracovní síle s důstojným příjmem a s přístupem ke kvalitním pracovním místům.
3.5.5. Ke zlepšení nemůže dojít bez finančních prostředků: účinné provádění pilíře v členských státech bude možné pouze tehdy,
pokud budou mít dostatečné finanční zdroje na investice do sociálních politik, tedy na provedení práv a zásad do konkrétních politických iniciativ. Za tímto účelem jsou zapotřebí výrazné zásahy mechanismů, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro strategické investice a další.
3.6.

Fondy EU (23)

3.6.1. EHSV vítá záměr nařízení o ESF+ posílit vazbu mezi ESF a procesem evropského semestru, zejména provádět doporučení pro
jednotlivé země.
3.6.2. V případě některých členských států představují finanční prostředky EU dokonce rozhodující část jejich veřejných investic.
Lepší sladění finančních prostředků EU s analýzou a doporučeními evropského semestru by mělo zlepšit výsledky a posílit dopad
financování politiky soudržnosti.
3.6.3. Evropský fond pro strategické investice a evropské strukturální a investiční fondy by měly být koncipovány tak, aby hrály
klíčovou úlohu při vytváření pracovních míst, generování hospodářského růstu a podpoře územní a sociální soudržnosti, přičemž je
třeba tyto fondy využívat efektivnějším a účelnějším způsobem a prioritu by měly mít dlouhodobé investice EU do vysoce kvalitní
sociální infrastruktury a služeb, prováděné také prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice a Evropské investiční
banky, a tyto investice by měly být spojeny s prováděním pilíře.
3.7.

Digitalizace

3.7.1. EHSV analyzoval v mnoha svých stanoviscích fenomén digitalizace a jeho dopad na organizaci práce a na zaměstnanost (24).
(22) Úř. věst. C 125, 21.4.2017, s. 10, Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 145, SOC/614 (připravuje se).
(23) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 165.
(24) Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 8, Úř. věst. C 129, 11.4.2018, s. 7, Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 1, Úř. věst. C 434, 15.12.2017, s. 36, Úř. věst. C 434,
15.12.2017, s. 30, Úř. věst. C 173, 31.5.2017, s. 45, Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 54, Úř. věst. C 13, 15.1.2016, s. 161, Úř. věst. C 128,
18.5.2010, s. 74, SOC/622 (připravuje se).
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3.7.2. Čtvrtá průmyslová revoluce přinese podstatné změny vyplývající z vývoje v oblastech, jako je genetika, umělá inteligence,
robotika, nanotechnologie, 3D tisk, biotechnologie, atd., týkající se struktury spotřeby, výroby a zaměstnanosti, což jsou velké výzvy,
které vyžadují proaktivní přizpůsobení na úrovni podniků, orgánů a občanů. Vedle technologické revoluce existuje celá řada společenskoekonomických, geopolitických a demografických nositelů změny s širším dopadem, které se vzájemně v mnoha směrech ovlivňují
a posilují. S tím, jak se celý průmysl přizpůsobuje, prochází většina profesí zásadní transformací.
3.7.3. Zatímco některým pracovním místům hrozí nadbytečnost a další rychle rostou, jsou stávající pracovní místa vystavena
změnám v nezbytných dovednostech. Je nutné přijmout specifická opatření proti nedostatku dovedností, masové nezaměstnanosti
a rostoucím nerovnostem. Mezi tato nezbytná opatření patří rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, aktivní přístup k celoživotnímu
učení, odpovídající pobídky a zvýhodnění a víceodvětvové partnerství.
3.7.4. Lepší pochopení měnící se povahy práce a pracovněprávních vztahů v digitální době by mělo vést k vytvoření efektivnější politiky zaměstnanosti EU.
3.7.5. Mělo by být upřednostňováno celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, aby bylo každému umožněno
získat práci v globalizovaném technologicky pokročilém prostředí a přístup k někdy nezbytným informacím/službám.
3.7.6. V digitální éře je nutné zaručit přístup k internetu, zajistit cestu k digitální gramotnosti těm, kteří jsou vystaveni rizikům, a dát
těmto osobám příležitost požívat sociálních práv a využívat sociálních služeb, zejména pokud jde o základní práva a služby.
3.7.7. Důsledkem digitálního vyloučení, tedy skutečnosti, že některé skupiny občanů nemají nezbytné znalosti v oblasti informatiky
a základní digitální gramotnosti nutné pro přístup k někdy zásadním informacím, by mohly být nové případy nerovnosti a sociálních
rizik v digitálním věku.
V Bruselu dne 20. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
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PŘÍLOHA

Následující odstavec stanoviska sekce byl upraven podle pozměňovacího návrhu shromáždění, ačkoliv původní znění odstavce
získalo podporu více než jedné čtvrtiny odevzdaných hlasů (čl. 59 odst. 4 jednacího řádu):
„1.4. Je třeba zavést strukturální politiky a reformy, které by usnadnily vytváření kvalitních pracovních míst, podporu odpovědného
podnikání, rozvoj malých a středních podniků a sociálních podniků a přechod od zásady „myslet nejdříve na malé a střední podniky“
(Think Small First) k zásadě „konat nejdříve pro malé a střední podniky“ (Act small first).“
Výsledek hlasování:
Pro:

117

Proti:

86

Hlasování se zdrželo:15
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Evropské radě a Radě Další posílení právního státu v rámci Unie Aktuální stav a další možné kroky

Stanovisko Ev-

[COM(2019) 163 final]
(2019/C 282/07)
Zpravodajové:
Jukka AHTELA
Karolina DRESZER-SMALEC
José Antonio MORENO DÍAZ

1.

Konzultace

Evropská komise, 10.5.2019

Právní základ

článek 62 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná sekce

Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Přijato v sekci

5.6.2019

Přijato na plenárním zasedání

19.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

190/11/12

Závěry a doporučení

1.1
EHSV vítá sdělení Komise a snahu Komise o využití dalších nástrojů na posílení právního státu. V těchto nástrojích je
důležité co nejvíce posílit aspekt právního státu, neboť mnohé z nich mají různé účely, a v co největší míře zapojit do provádění těchto
nástrojů občanskou společnost.
1.2
Domnívá se, že ve sdělení měly být podrobněji řešeny občanská společnost, sdělovací prostředky a politické otázky, aby
bylo možné pochopit kontext a výrazněji zapojit ty, jež jsou přímo dotčeni.
1.3
EHSV se domnívá, že období reflexe mělo být stanoveno delší, aby byla umožněna podrobnější konzultace a účast občanské společnosti v národních členských státech, a že by v dlouhodobějším horizontu měla Komise navrhnout systematičtější mechanismus konzultací s organizacemi občanské společnosti o situaci v oblasti základních práv a dodržování právního státu v členských
státech.
1.4
Je nutné zavést způsoby ochrany organizací občanské společnosti zajišťujících funkce dohledu, investigativních novinářů
a nezávislých sdělovacích prostředků a návrhy na jejich ochranu a aktivní úlohu v oblasti včasného varování musí figurovat v popředí
návrhů, které Komise předloží na konci období reflexe.
1.5
EHSV sice vítá lepší přístup organizací občanské společnosti k finančním prostředkům v novém víceletém finančním
rámci, avšak částku, která byla v návrhu Komise vyčleněna na právní stát a základní práva, a částku určenou pro organizace občanské
společnosti považuje za nedostatečné (1). EU by měla navíc zvážit způsoby, jak ve všech členských státech zvýšit základní financování
organizací občanské společnosti zajišťujících funkce dohledu, zvyšování povědomí, právní zastupování a pomoc při soudních
sporech, pokud jde o otázky základních práv a právního státu.
(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 88.
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1.6
EHSV nadále podporuje vytvoření mechanismu na úrovni EU, který by sledoval dodržování zásad právního státu
a základních práv. EHSV považuje za nezbytné vytvořit právně závazný evropský mechanismus, tedy postup, do něhož bude aktivně
zapojena Komise, Parlament a Rada a ve kterém bude hrát důležitou roli EHSV zastupující občanskou společnost. Tento mechanismus
by měl zahrnovat preventivní složku umožňující odborníkům a zástupcům občanské společnosti spustit včasné varování v souvislosti
s konkrétním vývojem a zahájit debatu o návrzích řešení, jíž se budou účastnit všechny příslušné zúčastněné strany. Takový mechanismus by také přispěl k rozdělení -zátěže mezi orgány a ke zvýšení společné odpovědnosti za činnost EU.

1.7
EHSV kromě toho navrhuje, aby byly uznány a posíleny stávající platformy občanské společnosti a aby se ve spolupráci
s EHSV na úrovni EU vytvořilo výroční fórum pro základní práva a právní stát, které by jednak umožnilo subjektům EU s rozhodovací
pravomocí, aby je zúčastněné strany, včetně místních organizací, mohly včas upozornit na nové výzvy týkající se hodnot uvedených
v článku 2 SEU, a jednak usnadnilo vzájemné učení a spolupráci na vnitrostátní a nadnárodní úrovni mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami (podniky, odbory, organizace občanské společnosti, vnitrostátní instituce pro lidská práva a veřejné orgány).

1.8
EHSV se domnívá, že za současných okolností je nezbytné znásobit hlasy stávajících platforem a místních organizací.
EHSV je jedinečný orgán, který umožňuje skutečný dialog mezi všemi organizacemi občanské společnosti, včetně sociálních partnerů,
ze všech členských států. Má to přidanou hodnotu v podpoře rozmanitosti a dynamičnosti občanské společnosti. Takové fórum by
mohlo organizacím občanské společnosti umožnit spustit včasné varování.

1.9
Jak vyplývá z nedávné judikatury, podkopávají hrozby proti právnímu státu vzájemnou důvěru, na které je EU postavena.
Nezávislé vnitrostátní soudy jsou ochráncem, který umožňuje hladké fungování EU včetně vnitřního trhu.

1.10
Rovněž je třeba zvážit ekonomické aspekty právního státu. Vzájemná důvěra je hodnota, kterou je těžké vyčíslit čistě ekonomicky, ale je jasné, že nedostatek důvěry spojený s politickým vlivem v soudnictví nebo korupcí má negativní ekonomické
důsledky. Jde o téma, které si zaslouží větší důraz a kde je zapotřebí větší množství údajů a další šetření na úrovni EU.

1.11
Klíčovou úlohu hraje při budování demokratické kultury a kultury právního státu formální i neformální vzdělávání.
Demokracie a právní stát by měly být v srdcích a mysli každého evropského občana. EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla
ambiciózní strategii v oblasti komunikace, vzdělávání a osvěty občanů zaměřenou na základní práva, právní stát a demokracii.

2.

Úvod a shrnutí sdělení

2.1
Situace v oblasti dodržování základních práv a právního státu je velmi znepokojivá v celé EU, zejména proto, že
v některých případech bylo v této souvislosti nutné uplatnit článek 7 Smlouvy o EU. Toto sdělení Komise proto zahajuje úvahy o tom,
jak by bylo možné zlepšit stav právního státu v EU.

2.2
Sdělení připomíná význam právního státu jako základní hodnoty Evropské unie, která je základem demokratického systému a předpokladem ochrany základních práv. Právní stát mimo jiné zahrnuje zásady, jako je zákonnost, která znamená transparentní, odpovědný, demokratický a pluralistický proces přijímání zákonů, právní jistota, zákaz svévole výkonné moci, účinná právní
ochrana nezávislými a nestrannými soudy, účinný soudní přezkum zahrnující respekt k základním právům, dělba moci a rovnost před
zákonem.

2.3
Komise stanovuje tři pilíře pro účinné prosazování právního státu v Unii, tj. prosazování: budování znalostí a společná kultura právního státu, předcházení: spolupráce a podpora posílení právního státu na vnitrostátní úrovni a reakce: vymáhání na úrovni
Unie, pokud vnitrostátní mechanismy nefungují. Komise přesněji řečeno trvá na tom, že je třeba prosazovat normy právního státu,
rozpoznávat varovné signály, prohlubovat specifické znalosti členských států, zlepšovat společnou schopnost reagovat v případě
eskalace a řešit nedostatky v dlouhodobém horizontu pomocí strukturálních reforem.

3.

Obecné připomínky

3.1
EHSV vítá tuto konzultaci, která uznává význam nedávných výzev v oblasti právního státu v EU. Počet takových výzev
v posledních letech vzrostl, což zejména v některých členských státech naznačuje riziko možnosti naplno rozvinuté krize v oblasti
právního státu a demokracie. Tato krize by měla být plně uznána a mělo by se na ni náležitě reagovat. Vyžaduje to rozhodné opětovné
potvrzení hodnot EU a solidní nástroje, které předejdou dalšímu oslabování právního státu a posílí ho.
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3.2
EHSV již vyjádřil své hluboké znepokojení nad situací v oblasti základních práv a dodržování právního státu a od roku
2016 vyzývá k podniknutí rozhodnějších kroků (2).

3.3
Je důležité připomenout, že Evropská unie není jen společný trh, nýbrž unie založená na společných hodnotách, jak je uvedeno v článku 2 Smlouvy. Kromě toho uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie. Tyto hodnoty, na nichž je Evropská unie založena, jsou základem integrace a součástí evropské identity. Jsou kritérii pro přistoupení a musí být
následně v praxi respektovány členskými státy.

3.4
Právní stát je jedním vrcholem vzájemně provázaného a nerozpojitelného trojúhelníku vztahů, jehož dalšími vrcholy jsou
základní práva a demokracie. Jedině tím, že bude zaručeno respektování těchto tří hodnot v jejich vzájemné spojitosti, lze předejít
zneužití státní moci. Ochrana základních práv je pilířem, který by měl být dále rozvíjen, a to prostřednictvím ratifikace všech
příslušných nástrojů (včetně úmluv OSN a Evropské úmluvy o lidských právech), intenzivnější spolupráce mezi orgány EU
a výraznější podpory organizací na místní úrovni a organizací provádějících dohled v celé Evropě.

3.5
EHSV vyjadřuje politování nad tím, že ve Smlouvách EU není výslovně stanoveno, že by všechny členské státy měly splňovat kodaňská kritéria (3). Noví i dlouholetí členové EU by tato kritéria měli dodržovat stejným a trvalým způsobem. EHSV poukazuje
na to, že orgány EU nedisponují dostatečně účinnými a uzpůsobenými nástroji, jež by dokázaly ochránit právní stát, základní práva
a pluralitní demokracii v členských státech před stávajícími hrozbami.

3.6
Současné výzvy nejsou řešeny včas a pomocí účinných reakcí na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU: stávající nástroje měly
omezený dopad na klíčové faktory těchto výzev.

3.7
Nejtěžší výzvy se objevují v těch členských státech, kde se mocní političtí činitelé obrátili proti nezávislosti soudnictví
a proti institucím a organizacím, které tvoří a obhajují pluralitní demokratický systém. Sdělení si dostatečně nevšímá tohoto základního aspektu a vybírá si perspektivu, ve které jsou instituce – parlamenty, vlády a ministerstva, ústavní soudy, profesní orgány – odděleny od politické a volební soutěže. Tento „nevměšovací“přístup ke stranické politice a volbám brání jakémukoliv vysvětlení toho,
proč mocní činitelé jednají proti právnímu státu a demokracii a proč se současně zdají být populární a nezastavitelní. Politické, kulturní a sociologické aspekty výzev spojených s právním státem, jež ovlivňují demokracie, jsou důležitou oblastí, která byla v rámci
analýzy a reakce EU dosud ignorována. Tím se částečně vysvětluje omezení současného přístupu a nástrojů – včetně postupu podle
čl. 7 odst. 1. EHSV má obzvláště dobré předpoklady pro to, aby prostřednictvím svého spojení s celou občanskou společností, včetně
sociálních partnerů, poskytl prostor pro lepší analýzu, diskusi a reakci na tyto politické, sociologické a kulturní aspekty výzev, které se
týkají demokracie a právního státu.

3.8
Komise se v posledních letech posunula směrem k budování doplňkových a kumulativních mechanismů, které mají zaplnit
mezeru mezi absencí akce a akcí jako posledním řešením. Zdá se však, že na současné výzvy nestačí – společné akce zaměřené na uchvacování moci napříč institucemi, včetně soudnictví, které mají silnou podporu, pokud ne v celých volebních obvodech, tak v rámci
stranických organizací a klientů. Dokonce ani konsolidované demokracie nejsou chráněny před plíživým autoritářstvím
a narušováním právního státu. Obavy týkající se bezpečnosti se stále častěji používají jako vysvětlení při zpochybňování nebo
pozastavení demokratických záruk. Některé vlády ztěžují práci několika předních organizací občanské společnosti místo toho, aby
nabídly prostor pro jejich činnost. Je proto nezbytné, aby EU zaujala proaktivnější a preventivnější přístup.

3.9
EHSV souhlasí s Komisí, že nedávný populistický a autokratický vývoj vyžaduje, aby všechny orgány EU a občanská
společnost EU jako celek podnikly kroky pro zajištění zachování hodnot, na nichž je EU postavena. EHSV je staví rozhodně proti
jakékoli formě neliberální demokracie.

3.10
EHSV se proto též domnívá, že doba reflexe měla být delší, což by umožnilo důkladnější konzultace a účast organizací
občanské společnosti v členských státech.
(2) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 8.
(3) Tato kritéria byla stanovena na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993.
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3.11
Mnoho organizací občanské společnosti informovalo EHSV o tom, že krátká konzultační období často vedou
k nedostatečné transparentností a absenci smysluplných konzultací, což narušuje kvalitu právních předpisů a právní stát v členských
státech. EHSV se v této souvislosti domnívá, že Komise měla umožnit důkladnější konzultaci s občanskou společností, které se otázka
bezprostředně týká.

3.12
Pokud v některém členském státě dochází k oslabování právního státu jsou v první linii organizace občanské společnosti,
ochránci lidských práv, oznamovatelé a novináři, kteří se také dostávají do velmi obtížné situace, pokud dochází v daném členském
státě k porušování práva. Jsou to právě ony, kdo sledují situaci a hlásí porušování předpisů, a je to právě na místní úrovni, odkud
mohou vysílat signály včasného varování. EHSV se proto domnívá, že jejich úloha je nesmírně důležitá, stejně jako role médií
a investigativní žurnalistiky. Z tohoto důvodu jsou pro udržitelnou cestu vpřed zcela nezbytné prostředky ochrany organizací občanské společnosti a sdělovacích prostředků. Návrhy na jejich úlohu musí v návrzích, které Komise předloží po období reflexe, figurovat
v popředí.

3.13
Budoucí VFR by měl zejména zvýšit podporu pro organizace občanské společnosti, zejména ty, které hájí hodnoty podle
článku 2. Základní financování by mělo být organizacím občanské společnosti poskytováno na všech úrovních – místní, vnitrostátní,
evropské –, aby podporovaly budování kapacit a činností v oblasti zvyšování povědomí, monitorování a dokumentace, právního zastupování a pomoci při soudních sporech. Aby se posílila unijní podpora úlohy organizací občanské společnosti v Evropě, měl by
budoucí VFR zajistit, aby všechny příslušné fondy EU, zejména v oblasti sociální a hospodářské politiky a politiky soudržnosti, začlenily význam úlohy občanské společnosti do navrhování, provádění a monitorování těchto politik. EU by rovněž měla zvýšit finanční
podporu nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků v Evropě a zohlednit tyto obavy ve všech příslušných politikách EU, včetně
politik hospodářské soutěže. Aby měly tyto otázky v politice přednostní místo, měl by být budoucí místopředseda Evropské komise
odpovědný za základní práva pověřen tím, aby dohlížel na zachování příznivého prostředí pro občanskou společnost, ochránce lidských práv a novináře. EHSV opětovně vyzývá ke zřízení funkce evropského veřejného ochránce práv, který by dohlížel na svobody
týkající se občanského prostoru a jemuž by tyto subjekty mohly hlásit incidenty související s obtěžováním nebo omezováním jejich
činnosti (4).

3.14
EHSV musí být v souladu s mandátem zástupce organizované občanské společnosti, který má podle SFEU, úzce spojen
s budoucím rozvojem institucionálních iniciativ v této oblasti.

3.15
Pokud je v rámci EU ohrožena činnost jeho členů a občanské společnosti jako celku, musí hrát zvláštní úlohu a je povinen
konat. EHSV by mohl a měl hrát klíčovou úlohu při usnadňování výměn názorů mezi všemi zúčastněnými stranami o současném
stavu právního státu v členských státech z pohledu občanské společnosti a sloužit jako „vysílač“(síť včasného varování) před tím, než
se objeví první příznaky problémů týkajících se základních práv a právního státu.

3.16
EHSV přijal v roce 2016 stanovisko z vlastní iniciativy, v němž vyzval k posílení činnosti Unie v oblasti základních práv
a právního státu v členských státech, a následně byla v dubnu 2018 vytvořena zvláštní skupina s cílem posoudit, jak může být organizovaná občanská společnost v tomto směru co nejvíce prospěšná.

3.17
Hrozby proti právnímu státu podkopávají vzájemnou důvěru, na které je EU postavena. Například nedávno se to jasně
ukázalo, když Soudní dvůr EU rozhodl, že vnitrostátní soudce nemusí nutně dodržovat evropský zatýkací rozkaz (EZR) vydaný členským státem EU, existují-li v daném členském státě systémové nebo celoplošné nedostatky v právním státu, které mohou ovlivnit
nezávislost soudní moci ve vystavujícím členském státě a základní právo žalobce na spravedlivý proces (5).

3.18
Nezávislé vnitrostátní soudy jsou ochráncem zajišťujícím, že se občané mohou spolehnout na prosazování svých unijních
práv, že evropské podniky mohou provozovat přeshraniční obchod bez obav, že právní smlouvy nebudou nestranně a nezávisle
vymahatelné, že pracovníci vykonávající práci v sousední zemi tam mohou uplatnit svá práva a že organizace občanské společnosti
mohou volně působit přes hranice, aniž by bylo diskriminačně zdaněno zahraniční solidární financování. Organizace občanské
společnosti, sociální partneři a rady zahraničních investorů vyjádřily v EHSV znepokojení nad zhoršováním situace v oblasti právního
státu a jeho závažným hospodářským dopadem.
(4) Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 9.
(5) Evropský soudní dvůr, rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) – věc C-216/18 PPU, 25. července 2018.
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3.19
Klíčovou úlohu hraje při budování demokratické kultury a kultury právního státu formální i neformální vzdělávání. Rozmanitost politických kultur v Evropě tento úkol ztěžuje. Existují však úspěšné historické příklady, z nichž se demokratické hodnoty
učí, šíří a konsolidují. Z dlouhodobého hlediska jsou nejlepší ochranou před oslabením demokracie a právního státu aktivní, vzdělaní
a angažovaní občané. Liberální demokracie, jak je definována v dřívějším stanovisku EHSV (6), a právní stát by měly být v srdcích
a mysli každého evropského občana a EU by měla směřovat k dosažení tohoto cíle, například tím, že podpoří začlenění těchto témat
do školních a vysokoškolských osnov a podpoří akademické a profesní výměny mezi občany a organizacemi občanské společnosti
působícími v těchto oblastech. EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla ambiciózní strategii v oblasti komunikace, vzdělávání
a osvěty občanů zaměřenou na základní práva, právní stát a demokracii.

4.

Připomínky k existujícím nástrojům

4.1
EHSV poukazuje na to, že nástroje, jež mají orgány EU v současnosti k dispozici na ochranu hodnot uvedených v článku 2,
vykazují nedostatky. Řízení o nesplnění povinnosti mívají příliš úzký záběr, než aby byla s to zabránit koordinovaným útokům na
právní stát nebo napravit jejich následky. Za druhé se ukázalo, že je velmi obtížné zmobilizovat dostatečnou politickou vůli pro aktivaci postupu podle článku 7 Smlouvy o EU.

4.2
Pokud jde o sdělení Evropské komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (7) z roku 2014, přestože je
jeho uplatnění snazší než u článku 7, jeho účinnost je sporná, pokud vlády nejsou ochotny spolupracovat. Kromě toho jsou prahové
hodnoty potřebné pro jeho aktivaci příliš vysoké a použitelné příliš pozdě. EHSV doporučuje zlepšit rámec právního státu, mimo jiné
tím, že se stanoví jasnější srovnávací kritéria, ukazatele a lhůty, aby bylo možné lépe posoudit reakci příslušných orgánů a doprovodná
opatření EU.

4.3

Řízení o porušení Smlouvy a rozhodnutí o předběžné otázce

4.3.1
V posledních několika letech Komise zahájila několik řízení o nesplnění povinnosti týkajících se hodnot právního státu (8).
Toto řízení by se mělo použít, kdykoli je to možné, ale nemůže se použít samostatně, neboť ne všechna porušení se týkají práva EU.
Někteří odborníci se však zasazují o to, aby bylo možné přímo zahájit řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU, pokud
dojde k porušení článku 2 Smlouvy o EU (9), což je možnost k dalšímu prozkoumání.

4.3.2
Užitečným nástrojem může být také řízení o předběžné otázce. Před vnitrostátními soudy, které by se chtěly obrátit na
Soudní dvůr EU s žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, však stojí různé překážky a často se jedná o zdlouhavé řízení.

4.4

Evropský semestr

4.4.1
Hlavním cílem evropského semestru je poskytnout rámec pro koordinaci hospodářských politik v celé EU, ale vztahuje se
také na boj proti korupci, efektivní soudní systémy a reformu veřejné správy, což může vést k přijetí doporučení pro jednotlivé
země (10). Účinné sledování však není nutně zajištěno.

4.4.2
Evropský semestr byl kritizován za to, že dostatečně nezapojuje sociální partnery, a to jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní
úrovni (11), a že členské státy v současné době uspokojivě provádějí pouze 20 % doporučení pro jednotlivé země (12).

4.4.3
Evropský semestr je především nástrojem hospodářské a sociální politiky, který řídí a podporuje reformy v členských
státech. Jeho úloha při monitorování a prosazování otázek týkajících se právního státu by však mohla být posílena tím, že se do něj
viditelněji začlení ukazatele právního státu, včetně otázek, jako je právní jistota a přístup podniků a zaměstnanců k opravným prostředkům. Mělo by se rovněž zlepšit zapojení občanské společnosti a zdokonalit monitorování s cílem zlepšit dodržování předpisů.
(6)
(7)
(8)
(9)

SOC/605 – Odolná demokracie díky silné a různorodé občanské společnosti ( Úř. věst.C 228 5.7.2019, s. 24).
Evropská komise, sdělení Nový postup EU pro posílení právního státu, 11. března 2014.
Evropská komise, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_cs.htm, 3. dubna 2019.
Michel Waelbroeck a Peter Oliver, Enforcing the Rule of Law in the EU: What can be done about Hungary and Poland? (Posilování právního státu
v EU: Co lze učinit v případě Maďarska a Polska?, 9. února 2018.
(10) Evropská komise, Sdělení o dalším posílení právního státu v rámci Unie – Aktuální stav a další možné kroky, 3. dubna 2019.
(11) Evropská konfederace odborových svazů, Tisková zpráva: Zimní balíček evropského semestru, 27. února 2019.
(12) Business Europe, Věstník č. 2019-13: A renewed role for the European Semester (Obnovená úloha evropského semestru), 11. dubna 2019.
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Srovnávací přehled EU o soudnictví

4.5.1
Srovnávací přehled EU o soudnictví poskytuje informace o systému soudnictví ve všech členských státech a může vyústit
v doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru. Srovnávací přehled EU se opírá o průzkumy mezi občany a podniky
zaměřené na hodnocení nezávislosti soudního systému (13). EHSV však doporučuje, aby byly do tohoto průzkumu zahrnuty
i organizace občanské společnosti.
4.6

Mechanismus pro spolupráci a ověřování

4.6.1
Mechanismus pro spolupráci a ověřování (14) byl zřízen jako přechodné opatření na pomoc Rumunsku a Bulharsku po
jejich přistoupení při řešení několika nedostatků v oblasti reformy soudnictví, korupce a (v případě Bulharska) organizovaného
zločinu. Stanovil soubor kritérií, která Komise posuzuje a jednou ročně předkládá zprávy o pokroku.
4.6.2
Tento mechanismus se ukázal jako účinný nástroj. Poslední zpráva o Rumunsku však ukázala, že se pokrok, od něhož se
očekávalo, že bude brzy dokončen, komplikuje. Vyvolává to otázku, zda je požadavek pokroku dostatečně přísný a zda nemusí být
změna pevněji zakořeněna ještě před uzavřením mechanismu pro spolupráci a ověřování.
4.6.3
Je nutné důkladněji vyhodnotit význam mechanismu pro spolupráci a ověřování při řešení otázek právního státu v jiných
členských státech. Navzdory různým závazkům ze strany různých vládních stran v obou zemích umožňuje existence tohoto nástroje
strukturovaný a nepřetržitý dialog mezi EK a danými členskými státy.
4.7

Útvar Komise na podporu strukturálních reforem

4.7.1
Útvar na podporu strukturálních reforem (SRSS) poskytuje přímou podporu vnitrostátním orgánům (přezkoumání metod,
školení, analýzy, odborné poradenství) a zahrnuje řízení a veřejnou správu, včetně transparentnosti a boje proti korupci, ale v zásadě
jde o makroekonomický nástroj. Jen málo projektů se zásadním způsobem týkalo právního státu (15).
4.7.2
EHSV doporučuje, aby bylo v případech, kdy bylo členskému státu vydáno doporučení pro jednotlivé země týkající se
právního státu, zajištěno větší využívání zvláštního přidělení, a aby bylo zaručeno zapojení organizací občanské společnosti do programů reforem.
4.8

Evropské strukturální a investiční fondy a fondy na podporu politiky v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti

4.8.1
Jednou z největších pák EU k prosazování dodržování právního státu je financování. Evropský parlament se dne 17. ledna
2019 vyslovil v hlasování pro mechanismus (nástroj pro evropské hodnoty), jehož cílem je zvýšit financování programu EU Práva
a hodnoty. Návrh Komise na Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty tuto potřebu plně nenaplňuje.
4.8.2
EHSV sice vítá vyčlenění prostředků na posílení přístupu organizací občanské společnosti navíc k finančním prostředkům
z nového víceletého finančního rámce, částku vyčleněnou na právní stát a základní práva a částku určenou pro organizace občanské
společnosti však považuje za nedostatečnou (16).
4.9
Mechanismus na ochranu rozpočtu Unie v případech, kdy mají všeobecné nedostatky v právním státu v členských státech dopad
na rozpočet nebo hrozí, že jej budou mít
4.9.1
EHSV návrh uvítal a doporučil užší zapojení EHSV (17). EHSV kromě toho doporučil pozměnit návrh tak, aby obsahoval
širší pojetí právního státu, které bude zahrnovat ochranu základních práv a zaručí ochranu pluralitní demokracie.
(13) Evropská komise, Srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2019, 2019, s. 63: 3.3.3, Shrnutí týkající se nezávislosti soudnictví.
(14) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm_cs.
(15) Pouze 6 ze všech příkladů od SRSS je zaměřeno na otázky právního státu: provedení nezávislé analýzy prokuratury v Bulharsku, reforma posouzení zdravotního postižení v České republice, Řecku a Polsku, posílení účinnosti soudního systému v Chorvatsku, zlepšení koordinace vnitřních
auditů v Rumunsku, zlepšení vyřizování případů oznamování nekalých praktik v Itálii a pomoc při integraci mladých migrantů a uprchlíků
v Rakousku.
(16) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 178.
(17) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 173.
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4.9.2
EHSV však v tomto případě doporučuje mimořádnou opatrnost, aby se zajistilo, že nebudou dotčeni koneční příjemci. Je
důležité mít na paměti nezávislé organizace, které jsou ve svém členském státě ve velmi choulostivé situaci, a poskytnout jim zvláštní
prostředky podpory.
4.10

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)

4.10.1
Jedním z problémů v oblasti právního státu je korupce. EU proto musí zajistit, aby její finanční prostředky nebyly zneužívány nebo neumožňovaly korupci.
4.10.2
V rámci vyšetřování OLAF mohou v současné době vést trestní stíhání pouze žalobci členských států (18) a pouze 45 %
vyšetřování vůbec vede k trestnímu stíhání (19). EHSV proto podporuje nový Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) (20) a vyzývá
všechny země EU, aby se na něm podílely (21).
4.10.3
Při odhalování podvodů hrají důležitou úlohu organizace občanské společnosti, obránci lidských práv, oznamovatelé
a novináři, a proto EHSV znovu připomíná význam strukturovaného dialogu s občanskou společností a zvýšení finanční a politické
podpory těmto subjektům.
4.11

Proces přistoupení k EU a k evropské politice sousedství

4.11.1
EU v roce 2011 zavedla nový přístup k finančním prostředkům evropského nástroje sousedství s cílem donutit partnerské
země k tomu, aby se zavázaly k hodnotám EU a politickým reformám (22).
4.11.2
Pozitivní stránkou evropského nástroje sousedství je politická podmíněnost, která dobře funguje v těch zemích, které mají
zájem o reformu.
4.11.3
EU musí v evropské politice sousedství a v procesu přistoupení k EU důsledně naplňovat svůj závazek k politické podmíněnosti. Aby zůstala věrohodná, musí interně uplatňovat stejná kritéria. U každé země, která chce vstoupit do Evropské unie, je nezbytný pevný závazek k „evropským hodnotám“. Kandidátské země musí splňovat kodaňská kritéria (23). Je důležité, aby EU tyto
požadavky velmi přísně vymáhala. Posílení právního státu není jen institucionální otázkou, nýbrž vyžaduje též proměnu společnosti.
5.

Návrh týkající se budoucnosti

5.1
EHSV již od roku 2016 podporuje vytvoření mechanismu na úrovni EU, který by sledoval dodržování právního státu
a základních práv (24).
5.2
EHSV považuje za nezbytné vytvořit právně závazný evropský mechanismus, tedy postup, do něhož bude aktivně zapojena Komise, Parlament a Rada a ve kterém bude hrát důležitou roli EHSV zastupující občanskou společnost. Tento mechanismus
doplní stávající nástroje (25) a měl by zahrnovat preventivní složku, která by zúčastněným stranám (podnikům, odborům, organizacím občanské společnosti, vnitrostátním institucím pro lidská práva a veřejným orgánům) a odborníkům umožnila identifikovat
nedostatky, které se objeví na vnitrostátní úrovni, a diskutovat o jejich řešení v rané fázi. Takový mechanismus by také přispěl
k rozdělení zátěže mezi orgány a ke zvýšení společné odpovědnosti za činnost EU v této oblasti.
5.3
Úloha EHSV v této oblasti by měla být vnímána v kontextu jeho jedinečného složení a dosahu mezi EU a vnitrostátní
úrovní. EHSV jako ústřední představitel občanské společnosti zahrnuje organizace, které se důsledně zasazují o otázky právního státu
a základních práv, ale také sociální partnery a další klíčové hospodářské a sociální činitele s jejich vnitrostátní a evropskou příslušností.
EHSV by proto mohl nabídnout jasnou přidanou hodnotu jakožto zdroj jedinečných údajů a poznatků z místní úrovně bez duplicity
s jinými relevantními zdroji, pokud jde o prosazování, předcházení a reakci.
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 1/2019: Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU: je nutné přijmout opatření.
Centrum pro sledování korupce a organizovaného zločinu, EK přijala novou strategii proti podvodům, 1. května 2019.
Evropská komise, Sdělení o strategii komise proti podvodům: další opatření na ochranu rozpočtu EU, 29. dubna 2019.
Úřad evropského veřejného žalobce, internetová stránka.
Momin Badarna, The ENP and its Political Conditionality Instrument: is it ineffective?, Young European Federalists (Evropská politika sousedství
a její politicky podmíněný nástroj: Je účinný?, Mladí evropští federalisté, 15. září 2018.
(23) Evropská komise, Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018, 17. dubna 2018.
(24) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 8.
(25) Jak navrhuje Evropský parlament v odstavci 9 svého usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce
2012) – P7_TA(2014)1773, zpravodaj: Louis Michel, 22. listopadu.
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5.4
Jako první krok již EHSV sám začal provádět vyšetřovací mise, aby získal přehled o tom, jak občanská společnost
v jednotlivých členských státech tyto problémy vnímá. EHSV má v úmyslu navštívit všech 28 členských států (26), na podzim pak vydá
zprávu o svých zjištěních z prvních pěti návštěv. Ačkoli tyto návštěvy nespadají do mechanismu monitorování, je důležité dozvědět se
názor vnitrostátních organizací občanské společnosti. EHSV proto jako další opatření navrhuje uznat a posílit stávající platformy
občanské společnosti a místní organizace. Proto je za současných okolností nezbytné množit hlasy, které z nich pocházejí.
5.5
Na evropské úrovni by kromě toho mělo být ve spolupráci s EHSV vytvořeno výroční fórum zúčastněných stran pro
základní práva a právní stát, které by jednak umožnilo subjektům EU s rozhodovací pravomocí, aby je přímo místní organizace mohly
včas upozornit na nové výzvy týkající se hodnot uvedených v článku 2 SEU, a jednak usnadnilo vzájemné učení, budování důvěry
a spolupráci mezi vnitrostátními zúčastněnými stranami, jako jsou podniky, odbory, organizace občanské společnosti, vnitrostátní
instituce pro lidská práva a veřejné orgány. Formát a způsoby fungování tohoto fóra zúčastněných stran by měly vycházet ze stávajících modelů Evropského fóra pro migraci a Evropské platformy zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství. EHSV by zajistil
sekretariát fóra a pořádal by schůze, a to společně s Evropskou komisí.
5.6
EHSV se domnívá, že za současných okolností je nutné zvýšit počet zapojených subjektů, což by mohlo organizacím
občanské společnosti umožnit spustit včasné varování. Na rozdíl od výročního kolokvia o základních právech, jehož se účastní
omezený počet klíčových zúčastněných stran, je fórum EHSV zamýšleno jako otevřené fórum na podporu veřejné diskuse. Mandát
agentury FRA je bohužel omezen článkem 51 Listiny na zásah v případě porušení článku 2 SEU. Jeho fóra se účastní především organizace pro lidská práva, zatímco EHSV pokrývá organizace mimo oblast lidských práv včetně sociálních partnerů a má zkušenosti
s komunikací s organizacemi na evropské, vnitrostátní a místní úrovni ohledně celé řady otázek. To má přidanou hodnotu v podpoře
rozmanitosti a dynamičnosti občanské společnosti a zahrnuje důležité hospodářské subjekty.
5.7
Rovněž je potřeba zvážit ekonomické aspekty právního státu. Vzájemná důvěra je hodnota, kterou je těžké vyčíslit čistě
ekonomicky, ale je jasné, že nedostatek důvěry spojený s politickým vlivem v soudnictví nebo korupcí má negativní ekonomické
důsledky. EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby více zdůrazňovala důsledky zániku právního státu pro všechny zúčastněné strany,
včetně podnikatelského sektoru, a shromažďovala o nich více údajů a analýz. Příkladem důsledků zániku právního státu
v podnikatelském sektoru, které by měly být lépe zohledněny v analýze a reakci EU, včetně evropského semestru, jsou právní nejistota,
netransparentní tvorba právních předpisů, nespravedlivá hospodářská soutěž, diskriminační přístup na veřejné trhy a nedostupnost
skutečného přístupu k opravným prostředkům.
5.8
Specifickou otázkou je potřeba silnější podpory organizací občanské společnosti (základní financování organizací
provádějících dohled). Je důležité, aby EU zvážila způsoby podpory organizací občanské společnosti, investigativní žurnalistiky
a sdělovacích prostředků, které monitorují vznikající problémy v souvislosti s článkem 2 a informují o nich. EHSV se domnívá, že je
nástroj financování na podporu organizací občanské společnosti, které v členských státech prosazují hodnoty uvedené v článku 2,
nezbytný pro rozvíjení podpory těchto hodnot u veřejnosti na místní úrovni. V tomto směru odkazuje EHSV na své související stanovisko k návrhům týkajícím se nového Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty (27) a vyzývá Radu a Evropský parlament, aby při
rozhodnutí o víceletém finančním rámci na období po roce 2020 výrazně navýšily prostředky, které budou pro tento fond vyčleněny.
V Bruselu dne 19. června 2019
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru

(26) 27 členských států po odchodu Spojeného království z EU.
(27) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 178 týkající se dokumentů COM(2018) 383 final a COM(2018) 384.
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Následující pozměňovací návrhy, které obdržely nejméně jednu čtvrtinu odevzdaných hlasů, byly ve všeobecné rozpravě zamítnuty
(čl. 59 odst. 2 jednacího řádu):
Odstavec 3.7
Nejtěžší výzvy se objevují v těch členských státech, kde se mocní političtí činitelé obrátili proti nezávislosti soudnictví a proti institucím a organizacím,
které tvoří a obhajují pluralitní demokratický systém. Sdělení si dostatečně nevšímá tohoto základního aspektu a vybírá si perspektivu, ve které jsou
instituce – parlamenty, vlády a ministerstva, ústavní soudy, profesní orgány – odděleny od politické a volební soutěže. Tento „nevměšovací“ přístup ke
stranické politice a volbám brání jakémukoliv vysvětlení toho, proč mocní činitelé jednají proti právnímu státu a demokracii a proč se současně zdají
být populární a nezastavitelní. Politické, kulturní a sociologické aspekty výzev spojených s právním státem, jež ovlivňují demokracie, jsou důležitou
oblastí, která byla v rámci analýzy a reakce EU dosud ignorována. Tím se částečně vysvětluje omezení současného přístupu a nástrojů – včetně postupu podle čl. 7 odst. 1. EHSV má obzvláště dobré předpoklady pro to, aby prostřednictvím svého spojení s celou občanskou společností, včetně
sociálních partnerů, poskytl prostor pro lepší analýzu, diskusi a reakci na tyto politické, sociologické a kulturní aspekty výzev, které se týkají demokracie a právního státu.
Odůvodnění
Autoři stanoviska zacházejí při hodnocení institucí členských států příliš daleko. Instituce, od nichž se očekává zachování pluralitního
systému, mohou navržené znění považovat za urážlivé. Ponechaná část odstavce vyjadřuje očekávání, pokud jde o analýzy, které EU
provádí v oblasti právního státu.
Hlasování
hlasů pro:

47

hlasů proti:

141

Hlasování se zdrželo:19
Odstavec 5.2
EHSV považuje za nezbytné vytvořit právně závazný evropský mechanismus, tedy postup, do něhož bude aktivně zapojena Komise, Parlament
a Rada a ve kterém bude hrát důležitou roli EHSV zastupující občanskou společnost. Tento mechanismus doplní stávající nástroje (1)a měl by
zahrnovat preventivní složku, která by zúčastněným stranám (podnikům, odborům, organizacím občanské společnosti, vnitrostátním institucím pro
lidská práva a veřejným orgánům) a odborníkům umožnila identifikovat nedostatky, které se objeví na vnitrostátní úrovni, a diskutovat o jejich řešení
v rané fázi. Takový mechanismus by také přispěl k rozdělení zátěže mezi orgány a ke zvýšení společné odpovědnosti za činnost EU v této oblasti.
Používání mechanismu vyžaduje opatrnost, aby se zabránilo jeho zavádění pro stávající politické cíle a vyvolání kulturních konfliktů.
Odůvodnění
Navržené doplnění neomezuje podporu EHSV připravovanému mechanismu. Obohacuje ji o komentář týkající se apolitičnosti
a vnímání kulturní různorodosti.
Hlasování
hlasů pro:

42

hlasů proti:

153

Hlasování se zdrželo:23
(1) Jak navrhuje Evropský parlament v odstavci 9 svého usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce
2012) – P7_TA(2014)0173, zpravodaj: Louis Michel, 22. listopadu.
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Odstavec 1.6
EHSV nadále podporuje vytvoření mechanismu na úrovni EU, který by sledoval dodržování zásad právního státu a základních práv. EHSV považuje
za nezbytné vytvořit právně závazný evropský mechanismus, tedy postup, do něhož bude aktivně zapojena Komise, Parlament a Rada a ve kterém
bude hrát důležitou roli EHSV zastupující občanskou společnost. Tento mechanismus by měl zahrnovat preventivní složku umožňující odborníkům
a zástupcům občanské společnosti spustit včasné varování v souvislosti s konkrétním vývojem a zahájit debatu o návrzích řešení, jíž se budou účastnit
všechny příslušné zúčastněné strany. Takový mechanismus by také přispěl k rozdělení zátěže mezi orgány a ke zvýšení společné odpovědnosti za činnost EU. Používání mechanismu vyžaduje opatrnost, aby se zabránilo jeho zavádění pro stávající politické cíle a vyvolání kulturních konfliktů.
Odůvodnění
Navržené doplnění neomezuje podporu EHSV připravovanému mechanismu. Obohacuje ji o komentář týkající se apolitičnosti
a vnímání kulturní různorodosti.
Hlasování
hlasů pro:

42

hlasů proti:

153

Hlasování se zdrželo:23
Následující odstavec stanoviska specializované sekce byl upraven podle pozměňovacího návrhu shromáždění, ačkoliv původní znění
odstavce získalo podporu více než jedné čtvrtiny odevzdaných hlasů (čl. 59 odst. 4 jednacího řádu):
Odstavec 3.12
Pokud v některém členském státě dochází k oslabování právního státu jsou v první linii organizace občanské společnosti, ochránci lidských práv, oznamovatelé a novináři, kteří se také dostávají do velmi obtížné situace, pokud dochází v daném členském státě
k porušování práva. Jsou to právě ony, kdo bdí nad dodržováním práv, sledují situaci a hlásí porušování předpisů, a je to právě na
místní úrovni, odkud mohou vysílat signály včasného varování. EHSV se proto domnívá, že jejich úloha je nesmírně důležitá, stejně
jako role médií a investigativní žurnalistiky. Z tohoto důvodu jsou pro udržitelnou cestu vpřed zcela nezbytné prostředky ochrany
organizací občanské společnosti a sdělovacích prostředků. Návrhy na jejich úlohu musí v návrzích, které Komise předloží po období
reflexe, figurovat v popředí.
Hlasování
hlasů pro:

122

hlasů proti:

73

Hlasování se zdrželo:20
Odstavec 1.11
Klíčovou úlohu hraje při budování demokratické kultury a kultury právního státu formální i neformální vzdělávání. Liberální dDemokracie a právní
stát by měly být v srdcích a mysli každého evropského občana. EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla ambiciózní strategii v oblasti komunikace, vzdělávání a osvěty občanů zaměřenou na základní práva, právní stát a demokracii.
Hlasování
hlasů pro:

119

hlasů proti:

73

Hlasování se zdrželo:21
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní
ochrany Unie

Stanovisko Ev-

[COM(2019) 125 final – 2019/0070 (COD)]
(2019/C 282/08)
Zpravodaj: Panagiotis GKOFAS

1.

Konzultace

Evropský parlament, 14.3.2019
Rada, 27.3.2019

Právní základ

Článek 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná sekce

Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

Přijato v sekci

23.5.2019

Přijato na plenárním zasedání

19.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

171/01/04

Souvislosti

1.1. Dne 13. března 2019 byl rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU,
schválen nový mechanismus civilní ochrany Unie. Tento mechanismus představuje rámec pro spolupráci a poskytování pomoci při
závažných mimořádných událostech v EU i mimo ni. Mechanismus civilní ochrany EU byl od roku 2001 aktivován ve více než 300
případech. Do tohoto mechanismu se zapojily všechny členské státy EU, dvě země EHP (Island a Norsko), Černá Hora, Srbsko, Bývalá
jugoslávská republika Makedonie a Turecko a také OSN (sendajský rámec pro snižování rizika katastrof na období 2015–2030)
a příslušné mezinárodní organizace. V tomto aktu se stanoví, že budou vytvořeny dodatečný soubor zdrojů – tzv. kapacity rescEU –,
aby bylo možné poskytovat pomoc v situacích, kdy celkové stávající kapacity nepostačují. Kapacity RescEU budou zahrnovat zejména
letecké prostředky pro hašení lesních požárů, jakož i zdroje umožňující rychlou zdravotnickou pomoc při mimořádných událostech
a reakci na chemické, biologické, radiologické a jaderné incidenty. Pro zajištění připravenosti a prevence bude mít strategický význam
také síť znalostí v oblasti civilní ochrany, která je zaměřena na odbornou přípravu a výměnu poznatků.
1.2. Účelem této změny je zajistit lepší předcházení rizikům díky tomu, že budou členské státy povinny důkladněji rozvinout posuzování svých schopností a přípravu plánů v oblasti zvládání rizik. Platí to zejména v případech, kdy různé členské státy současně
zasáhne stejný druh katastrofy, ať už se jedná o přírodní či člověkem způsobené katastrofy nebo o katastrofy související s nečekanými
změnami klimatu nebo s nepředvídatelnými silnými zemětřeseními s vysokou četností výskytu, které vedou ke ztrátě lidských životů
a k rozsáhlému zničení ekosystémů, civilní a veřejné infrastruktury, hospodářské činnosti a malých podniků (1).
2.

Závěry

2.1.

EHSV vítá tento návrh, jehož cílem je přezkoumat a posílit stávající rámec mechanismu civilní ochrany Unie.

2.2. V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto mechanismu a s ohledem na vytvoření a zorganizování sítě znalostí v oblasti civilní ochrany by se EHSV mohl podílet na pravidelném přezkumu pokynů pro mapování rizik v rámci zvláštních
poradních skupin a také prostřednictvím odpovídajících interinstitucionálních iniciativ (jako je například výroční fórum občanské
společnosti pro posuzování a zmírňování rizik, předcházení rizikům a připravenost na ně), a to v partnerství s uznávanými
a reprezentativními sociálními a hospodářskými partnery a regionálními přeshraničními sítěmi odolných měst.
(1) Odkazujeme zde na workshop, který se konal dne 10. února 2018 v Neapoli a byl uspořádán v partnerství mezi EHSV a Evropskou komisí (GŘ
ECHO) a ve spolupráci se zástupci EKOS a UEAPME, představiteli VR, organizacemi občanské společnosti (WWF, CIME), vnitrostátními organizacemi malých a středních podniků (GSEVEE, CMA Corse, CNA) a odborovými svazy, specializovanými unijními a vnitrostátními sítěmi v oblasti
akademického vzdělávání, výzkumu a odborné přípravy (univerzita La Sapienza, univerzita Fridricha II., Národní ústav pro geofyziku
a vulkanologii INGV v Neapoli, Avignon Academy pro malé a střední podniky, Anodos Centre), unijními sítěmi odolných měst a regionů (Atény,
Neapol a Soluň), sdělovacími prostředky a odborným tiskem.
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2.3. EHSV vyzývá Radu, Parlament a Komisi, aby posoudily proveditelnost a naplánovaly zavedení evropského střediska odborné
přípravy a znalostního centra propojeného se stávajícími strukturami na celostátní a nižší úrovni, včetně center excelence, specializovaných nezávislých výzkumných sítí a dalších expertů schopných bezprostředně analyzovat zásahy v případě mimořádných
katastrof. Toto středisko a znalostní centrum by mohlo být soustavně aktualizovaným, konkrétním a dostupným nástrojem pro
získávání základních dovedností v oblasti účinného zmírňování rizik, který by byl určen mladým odborníkům a také zkušeným
dobrovolníkům působícím v oblasti odborné přípravy pro zvládání mimořádných situací v rámci odolných místních komunit.
Popřípadě by bylo možné ho rozšířit tak, aby zahrnovalo třetí země, zejména země sousedící s EU, dále pak ohrožené skupiny obyvatel v izolovaných oblastech, subjekty z oblasti mobility a cestovního ruchu, sdělovací prostředky atd.
2.4. EHSV se domnívá, že je nezbytné začlenit nové cíle a nový přístup mechanismu civilní ochrany Unie náležitým způsobem do
rámce stávajících strukturálních a investičních politik. Je mimořádně důležité zajistit odpovídající územní a komunitně vedený rozměr
(obzvláště v odlehlých, ostrovních, horských a venkovských oblastech). Opatření přijímaná na úrovni místních komunit jsou nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem, jak omezit škody vznikající v důsledku katastrof.
V Bruselu dne 19. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k sdělení Komise Evropskému parlamentu,
Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské
investiční bance Čistá planeta pro všechny

Stanovisko Ev-

Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální
ekonomiky

[COM(2018) 773 final]

(2019/C 282/09)

Zpravodaj: Pierre Jean COULON

Spoluzpravodaj: Stefan BACK

1.

Žádost o vypracování stanoviska

Evropská komise, 17.6.2019

Právní základ

Článek 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědné sekce

Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí
Doprava, energetika, infrastruktura a informační
společnost

Přijato na plenárním zasedání

20.6.2019

Plenární zasedání č.

544

Výsledek hlasování
(pro/proti/zdrželi se hlasování)

152/1/1

Závěry a doporučení

1.1.
EHSV souhlasí s tím, že hrozící zvýšení průměrné globální teploty o 2o C krátce po roce 2060, které by přesáhlo maximální
úroveň stanovenou v Pařížské dohodě, bude mít závažný negativní dopad na životní podmínky a hospodářství v Evropě. EHSV proto
důrazně podporuje cíl učinit EU do roku 2050 klimaticky neutrální ekonomikou, a to způsobem, který bude sociálně spravedlivý
a účinný. Tento přechod je možný a pro Evropu přínosný.

1.2.
Opatření v oblasti klimatu je tudíž nutné přijmout okamžitě. EHSV souhlasí s hlavními prioritami, jež jsou stanoveny ve
sdělení Evropské komise. Vyzývá členské státy, aby podpořily cíl přeměnit EU do roku 2050 na klimaticky neutrální hospodářství.
Dále vyzývá podniky, odborové svazy, nevládní organizace a národní hospodářské a sociální rady, aby tento cíl podpořily.

1.3.
EHSV vítá, že podle očekávání by provádění různých již schválených opatření mělo přinést kladné výsledky. Předpokládá se
45 % snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, což je více než 40 % závazek EU přijatý v rámci Pařížské dohody, a 60 % snížení
do roku 2050.

1.4.
To však k dosažení kýžené klimaticky neutrální společnosti do roku 2050 nestačí. Podle EHSV odhadované výsledky, které
by již schválená opatření měla do roku 2030 přinést, naznačují, že u veškerých nových opatření je třeba mít na zřeteli potřebu předvídatelnosti, aby bylo možné řádně plánovat a zamezilo se vzniku utopených aktiv. EHSV proto upozorňuje na to, že musí být vyslány
jasné a včasné signály podnikům, zejména malým a středním podnikům.

1.5.
Ze stejných důvodů považuje EHSV za naléhavé urychleně vypracovat strategii pro období po roce 2030, aby byla
společnost do roku 2050 klimaticky neutrální.
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1.6.
EHSV zdůrazňuje, že přechod ke klimaticky neutrální společnosti musí být proveden prostřednictvím konkurenceschopného, sociálně spravedlivého a mnohostranného přístupu a že k dosažení úplného zapojení občanské společnosti, včetně všech
občanů, podniků a organizací, a plného přijetí z jejich strany musí být zavedeny vhodné nástroje. To zahrnuje stanovení a uplatňování
cen uhlíku a zohledňování jejich dopadů na podniky a občany.

1.7.

EHSV zdůrazňuje, že je důležité přijímat opatření na místní a regionální úrovni a plně zapojit místní a regionální orgány.

1.8.
EHSV vyzdvihuje význam oběhového hospodářství, biohospodářství, digitalizace a ekonomiky sdílení, neboť zásadním
způsobem přispívají ke zvýšení účinnosti zdrojů a ke snížení emisí.

1.9.
EHSV připomíná klíčový význam mobility pro fungování vnitřního trhu EU, který je ve sdělení uznán, a považuje za
důležité nalézt řešení, která by vedla k nižší uhlíkové stopě mobility (včetně letecké dopravy) a neomezovala zásadní úlohu mobility
pro celé hospodářství a celou společnost EU, pro jednotlivce i podniky.

1.10.
EHSV souhlasí s tím, že je třeba vyrábět elektřinu ze všech dostupných a nových zdrojů s nulovými emisemi. Klíčem
k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, která je stále častěji vyráběna z obnovitelných zdrojů, je propojenost rozvodných sítí,
skladování energie a odezva na straně poptávky.

1.11.
Důležitým předpokladem pro zajištění bezpečnosti plánování pro podniky, podporování výzkumu a vývoje a vytváření
příznivých podmínek pro to, aby Evropa, resp. evropský průmysl a evropské podniky obecně mohly využívat výhod plynoucích
z vedoucí pozice na trhu a zachovat si konkurenceschopnost, je včasné plánování a včasné vytyčení cílů. V této souvislosti EHSV vyzdvihuje vztahy se třetími zeměmi, neboť jsou důležité k zapojení většího počtu zemí do iniciativní strategie v oblasti klimatu
i k zaručení rovných podmínek pro evropský průmysl a uplatňování vlivu při určování norem.

1.12.
Klíčem k provádění plánované strategie je financování. EHSV proto opakuje své doporučení poskytnout odpovídající
množství rozpočtových prostředků na podporu výzkumu, vývoje a průmyslového využití.

1.13.
EHSV poukazuje na to, že zásadní význam má otázka financování. Nejedná se pouze o veřejné prostředky, a proto je
důležité podporovat mechanismy, jejichž cílem je stimulace ekologických investic.

1.14.
EHSV poukazuje na to, že přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství se neuskuteční bez rozsáhlého výzkumu
a inovací. Vyžaduje všechny možné druhy inovací, a to i v oblasti nových vzorců chování, obchodních modelů, společenských norem,
postupů, technik, marketingu a technologií.

1.15.
EHSV vyzdvihuje klíčovou úlohu bioenergie a zachycování a ukládání CO2 a přírodních propadů uhlíku, jako jsou lesy
a mnoho zemědělských postupů, jež váží uhlík, např. travní porosty, pastviny, rašeliniště apod. Součástí řešení jsou udržitelné
obhospodařování lesů a využívání potenciálu zemědělské půdy při ukládání CO2.

1.16.
EHSV poukazuje na to, že Evropa představuje přibližně 7 % světové populace a podílí se 20 % na celosvětovém HDP a 30 %
na celosvětových vysoce kvalitních vědeckých publikacích. Jelikož přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství musí být
celosvětovým úsilím v oblasti boje proti změně klimatu, může EU podle EHSV dosáhnout největšího dopadu tím, že zbytku světa
dokáže, že je tento přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství proveditelný a pro společnost přínosný. Pokud by 100 evropských měst dosáhlo do roku 2030 klimatické neutrality, prokázalo by se tím, že přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství je
uskutečnitelný a že může zlepšit kvalitu života.

1.17.
EHSV se domnívá, že pro přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství potřebuje Evropa sociální pakt, na němž se
dohodnou EU, členské státy, regiony, města, sociální partneři a organizovaná občanská společnost, aby se zajistilo, že při transformaci
nebude nikdo opomenut. Za tímto účelem je třeba náležitě koncipovat a financovat Evropský sociální fond a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci. Přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství je rovněž příležitostí k vymýcení energetické chudoby
v Evropě a ke zlepšení kvality života, tvorbě pracovních míst a sociálnímu začleňování a zajistí rovný přístup k základním energetickým službám pro všechny Evropany.
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1.18.
EHSV vyzývá Evropský parlament, aby zřídil nezávislý Výbor EU pro změnu klimatu, jehož úkolem by bylo provádět
vědecky podložená posouzení a předkládat politická doporučení. EHSV vyzývá členské státy, které podobné výbory zatím nemají, aby
je na vnitrostátní úrovni zřídily a zaručily, že tyto výbory budou podřízeny vnitrostátním parlamentům a národním hospodářským
a sociálním radám, přičemž je třeba vzít v úvahu národní specifika.

1.19.
V neposlední řadě EHSV znovu zdůrazňuje, že je nutné zahájit efektivní dialog, který bude moci poskytnout účelné podklady pro strategii, již je třeba do roku 2020 vypracovat a předložit, a v konečném důsledku umožní i její úplné přijetí a podporu.
EHSV proto navrhuje, aby byl zaveden stálý občanský dialog, který bude povinnou součástí přípravy všech významných politických
rozhodnutí a všech příslušných legislativních iniciativ na úrovni EU, členských států a na nižší než celostátní úrovni. Podklady pro
tento dialog a způsob jejich zohlednění musí být transparentní. Viditelnost dialogu by mělo zaručit to, že bude spadat do odpovědnosti jednoho z komisařů.

2.

Obecné připomínky

2.1.
EHSV považuje změnu klimatu za vážnou společenskou hrozbu. Globální průměrné teploty by do období krátce po roce
2060 mohly vzrůst o 2o C, což výrazně přesahuje maximální úroveň stanovenou v Pařížské dohodě, a to bude mít závažný negativní
dopad na celosvětové hospodářství a na životní podmínky na celém světě. Jak se zdůrazňuje ve zprávě Mezivládního panelu pro
změnu klimatu (IPCC) z roku 2018 (1) a ve sdělení Komise Čistá planeta pro všechny (COM(2018) 773) (dále jen „sdělení“), musí panovat povědomí o nutnosti chránit planetu a Evropany před změnou klimatu.

2.2.
EHSV poukazuje na to, že ačkoli jsou s přechodem ke klimaticky neutrálnímu hospodářství spojeny určité náklady, vzniknou náklady i v případě, že nebudou přijata žádná opatření. Podle sdělení způsobily v roce 2017 katastrofy související s počasím
hospodářské škody v rekordní výši 283 miliard EUR a roční škody způsobené říčními povodněmi by v Evropě mohly dosáhnout až
112 miliard EUR.

2.3.
EHSV důrazně podporuje cíl učinit EU do roku 2050 klimaticky neutrální ekonomikou (tj. dosažení nulových čistých emisí
skleníkových plynů) prostřednictvím sociálně spravedlivého přechodu uskutečněného nákladově efektivním způsobem. Podle sdělení
je tento přechod možný a přínosný. Kromě toho je v souladu s globálními závazky EU v rámci Pařížské dohody a s cíli OSN v oblasti
udržitelného rozvoje.

2.4.
EHSV vítá skutečnost, že balíček Čistá energie pro všechny Evropany zvyšuje cíle EU v oblasti energetiky pro rok 2030 jak
u obnovitelných zdrojů (z 27 % na 32 %), tak u energetické účinnosti (z 27 % na 32,5 %). Podle sdělení z toho plyne pokles emisí
skleníkových plynů o 45 % do roku 2030, což je lepší než 40 % závazek EU přijatý v rámci Pařížské dohody, a předpokládaný pokles
o 60 % do roku 2050. Ani tím se však do roku 2050 klimatické neutrality nedosáhne. EHSV tudíž souhlasí s tím, že je nezbytně nutná
určitá představa transformace hospodářství a společnosti, a podporuje vizi, která je za tímto účelem ve sdělení nastíněna.

2.5.
EHSV zároveň vyzdvihuje význam předvídatelnosti, která zjednoduší plánování a zamezí vzniku utopených aktiv. EHSV
oceňuje prohlášení uvedené ve sdělení, že se v současné době neplánují žádné nové politiky ani žádný přezkum cílů do roku 2030,
a upozorňuje na to, že musí být vyslány jasné a včasné signály podnikům, zejména malým a středním podnikům.

2.6.
EHSV souhlasí s tím, že dosažení cíle klimatické neutrality vyžaduje strukturální změny ve všech oblastech společnosti.
Dotknou se všech občanů, podniků a subjektů. Proto je nezbytně nutné, aby byla plně zapojena a mobilizována občanská společnost
a aby jí byly poskytnuty přiměřené nástroje, jež budou mít vliv na opatření nezbytná k dosažení klimatické neutrality. EHSV rovněž
připomíná, že zahrnutí přizpůsobení se změně klimatu do dlouhodobého plánování je klíčem k zajištění sociálního a hospodářského
rozvoje.

2.7.
trhu.

EHSV zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby EU zvýšila úsilí a zaujala vedoucí postavení, a využila tak toho, že je první na

2.8.
EHSV bere na vědomí definici sedmi „strategických prvků“, které označují oblasti, v nichž by měla být přijata opatření a měl
být vypracován podpůrný rámec.
(1) Zvláštní zpráva IPCC přijatá v říjnu 2018.
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2.9.
EHSV schvaluje přístup spočívající v poskytnutí portfolia 12 hlavních priorit, jimiž by se mělo řídit provádění cíle nulových
emisí, a poukazuje zejména na prohlášení, že členské státy, podniky a občané si budou moci scénáře vybírat a upravovat je podle situace v jednotlivých státech s cílem dosáhnout ve všech hospodářských odvětvích rozsáhlých sociálních a hospodářských změn.

2.10.
EHSV zdůrazňuje zejména důležitost debat na celostátní úrovni, na nižší než celostátní úrovni a na úrovni zainteresovaných stran a občanů, které budou sloužit jako prostředek k demokratickému spoluvytváření různých opatření na podporu
přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, včetně změny vzorců chování. Tyto debaty také pomohou určit opatření, která
mohou získat podporu veřejnosti a zapojit občanskou společnost a občany v souladu s národními specifiky.

2.11.
EHSV vyjadřuje politování nad tím, že není jasné, zda a do jaké míry budou mít členské státy možnost přizpůsobit
prováděcí opatření své konkrétní situaci. Vyjasnění této záležitosti v průběhu plánovaných konzultací by bylo velmi užitečné. V tomto
ohledu je určitým testem i provádění nařízení o správě energetické unie.

2.12.
EHSV upozorňuje na skutečnost, že většinu otázek zahrnutých do hlavních priorit řešila nebo právě řeší Komise a že EHSV
tyto iniciativy podporuje a předložil návrhy, k nimž patří vytváření kontaktních fór a které vyzdvihují význam sociálních aspektů
a správy věcí veřejných.

2.13.
EHSV tyto priority podporuje a zdůrazňuje, že je potřeba je vnímat jako balíček. EHSV poukazuje v prvé řadě na význam
financování, úlohy občanů, prozumentů a spotřebitelů a sociálního aspektu a rovněž na to, že je důležité, aby nikdo nebyl opomenut.
Aktivní zapojení občanů lze zajistit zejména tím, že budou mít možnost využívat ekonomických přínosů transformace. Mohla by tak
být například aktivně podporována společná odpovědnost za decentralizovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů, např.
v solárních či větrných elektrárnách. Je bezpodmínečně nutné zajistit přijetí veškeré zátěže vyplývající např. ze stanovení ceny uhlíku.

2.14.
EHSV znovu opakuje, že je důležité navázat a prohlubovat kontakty mezi veřejnou správou a nestátními subjekty,
a odkazuje na své návrhy na vytvoření koalice politiků, veřejné správy a občanské společnosti (2).

3.

Potřeba skutečné, zastřešující průmyslové politiky EU pro přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství za
podpory ambiciózního výzkumu a inovací, sociálního paktu a demokracie

3.1.

Připomínky k 12 prioritám

3.1.1.
EHSV uznává zásadní význam energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro plnou dekarbonizaci Evropy. To
jsou již osvědčená řešení.

3.1.2.
Potenciál elektřiny coby motivačního faktoru k dekarbonizaci je značný v několika oblastech, mimo jiné v oblasti vytápění
a chlazení (včetně tepelných čerpadel, ústředního vytápění a ústředního chlazení), e-paliv a elektromobility. EHSV konstatuje, že 55 %
elektřiny v Evropské unii již pochází ze zdrojů s nulovými emisemi uhlíku (konkrétně 25 % z jaderné energie a 30 % z větrných, vodních, solárních a jiných obnovitelných zdrojů), a souhlasí se sdělením v tom, že vyrobená elektřina musí v co největší míře pocházet
z čistých a klimaticky neutrálních zdrojů s nulovými emisemi.

3.1.3.
EHSV důrazně podporuje rozvoj decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů, například prostřednictvím energetických družstev a prozumentů (3). Důležitou součástí budoucnosti bude rozvoj inteligentních a flexibilních digitalizovaných systémů řízení poptávky a nabídky v decentralizovaném energetickém systému založeném na obnovitelných zdrojích, v němž budou
hrát významnou roli prozumenti. Pro plošné využívání obnovitelných zdrojů energie je rovněž klíčové skladování energie, a to
z důvodu rozdílů v množství vyrobené energie v průběhu jediného dne i celého roku.
(2) Stanoviska EHSV Vytvoření koalice mezi občanskou společností a orgány na nižší než celostátní úrovni správy s cílem splnit závazky Pařížské
dohody (Úř. věst. C 389, 21.10.2016, s. 20) a Zintenzivnění opatření nestátních subjektů v oblasti klimatu (Úř. věst. C 227, 28.6.2018, s. 35).
(3) Stanovisko EHSV k přezkumu směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 55).
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3.1.4.
EHSV podporuje rozvoj čisté mobility prostřednictvím alternativních druhů dopravy (včetně dopravy veřejné), alternativních pohonných systémů pro všechny druhy dopravy, včetně elektrifikace a udržitelného vodíku, plynu a biopaliv (mj. i pro těžká
nákladní vozidla, lodě a letadla), a prostřednictvím větší účinnosti díky digitalizaci, elektrifikaci a systémům založeným na sdílení. To
umožní lepší a účinnější systém dopravy s menší environmentální stopou. EHSV proto požaduje, aby byla vydána nová bílá kniha
o dopravní politice, která by nahradila tu stávající. Poukazuje na omezené cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů
v odvětvích mimo systém pro obchodování s emisemi, včetně dopravy, které schválila Evropská rada v říjnu 2014 (4). Jako pobídka
k větší účinnosti by měly být využívány daně a poplatky (včetně internalizace externích nákladů), měly by však být pro dotčené subjekty přijatelné a nezvyšovat obecnou míru zdanění.

3.1.5.
EHSV souhlasí s významem konkurenceschopného průmyslu a oběhového hospodářství EU coby důležitých prvků pro
snižování emisí skleníkových plynů, včetně přechodu k alternativním palivům, a zachycování a využívání CO2. EHSV by uvítal, kdyby
se ve sdělení jasně poukázalo na průmysl 4.0, digitalizaci a rozvoj ekonomiky sdílení, neboť jsou klíčem ke zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí (5). EHSV zdůrazňuje, že oběhové hospodářství je klíčovým faktorem zmírňování změny klimatu a přechodu ke
klimaticky neutrálnímu hospodářství. Strategie oběhového hospodářství, např. opatření ke snížení vstupu surových materiálů,
zlepšení využívání stávajících aktiv a snížení produkce odpadu, se ukáží být významným přínosem ke zmírňování změny klimatu
a vybudování klimaticky neutrálního hospodářství (6).

3.1.6.
Prosazování udržitelných potravinových systémů zmírní emise skleníkových plynů, mj. díky ochraně a vytváření více
propadů uhlíku. EHSV připomíná svůj názor, že dopad potravinových systémů na životní prostředí lze snížit podporou stravování
založeného na jednoduchých živinách a výroby a spotřeby sezónních potravin (7). Měly by se zkrátit potravinové distribuční řetězce
a omezit obaly.

3.1.7.
Evropský průmysl prokázal, že je schopen vyvíjet alternativní zdroje čisté energie. Průmysl EU v klíčových odvětvích, jako
jsou větrné turbíny, stále vede, ale v jiných odvětvích – jako je výroba solárních panelů, která se z Evropy přesunula do třetích zemí –
svůj náskok ztratil, a to mj. v důsledku špatných politických rozhodnutí předchozích národních vlád. V Evropě se v současné době
nachází pouze zhruba 1 % celosvětové výroby lithiových baterií. EHSV vítá iniciativy, jako je akční plán na podporu odvětví výroby
baterií v EU a konkretizace plánů na vytvoření Evropské bateriové aliance, včetně vývoje nových technologií (8), aby se zabránilo opakování takových chyb v nově vznikajících odvětvích.

3.1.8.
EHSV upozorňuje na to, že je důležité, aby byly na mezinárodních fórech, na nichž by EU mohla převzít vedoucí úlohu,
s níž je spojena i příslušná konkurenční výhoda, stanoveny normy.

3.1.9.
EHSV souhlasí s tím, že je důležité zapojit další velké i rozvíjející se ekonomiky a vytvářet pozitivní impulsy. V této souvislosti vyzdvihuje význam zaručení spravedlivé hospodářské soutěže a rovných podmínek ve vztahu k třetím zemím. Zachování
konkurenceschopnosti musí být významným aspektem všech příslušných politických rozhodnutí.

3.1.10. EHSV zdůrazňuje obrovskou potřebu investic a přeshraniční a meziodvětvové spolupráce při plánování, která je nutná
k zavádění inteligentních sítí, včetně inteligentních měřičů a zařízení pro skladování energie, jež jsou základním předpokladem účinného provádění stávajících a budoucích plánů rozvoje sítě a řešení výkyvů ve výrobě energie z alternativních zdrojů.

3.1.11. EHSV podotýká, že jako sedmý strategický prvek je uvedeno zachycování a ukládání CO2 a že přinejmenším v současné
době je i nadále klíčem k možnosti dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální společnosti, a to zejména prostřednictvím bioenergie a zachycování a ukládání CO2. EHSV upozorňuje na to, že Evropský účetní dvůr dospěl na základě provedené analýzy k tomu, že
již existující financování EU, které má podpořit zachycování a ukládání CO2, jako je program NER 300, nepřineslo „žádný úspěšný
projekt na zachycování a ukládání uhlíku“. Ohledně technologické proveditelnosti zachycování a ukládání CO2 tudíž panuje značná
nejistota. Pokud jde o veřejnou podporu zachycování a ukládání CO2, existuje jen malá jistota.
(4) Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24.října 2014, EUCO 169/14, body I 2.1, 2.2 a 2.10 až 2.13.
(5) Stanoviska EHSV Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu – Obnovená strategie průmyslové politiky EU ( Úř. věst. C 227,
28.6.2018, s. 70), Strategický vývoj průmyslové politiky do roku 2030 ( Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 16) a Evropský program pro ekonomiku
sdílení ( Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 33).
(6) Zpráva sociálního podniku Circle Economy a společnosti Ecofys Circular Economy: A key lever in bridging the emissions gap to a 1.5 °C pathway
(Oběhové hospodářství: klíčový faktor pro odstranění rozdílu v emisích s cílem omezení nárůstu teploty nejvýše na 1,5 °C).
(7) Stanovisko EHSV Příspěvek občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin (Úř. věst. C 129, 11.4.2018, s. 18).
(8) Tiskové prohlášení místopředsedy Komise Maroše Šefčoviče z dubna 2019 a společná tisková konference s Petrem Altmaierem a Brunem Le
Mairem dne 2. května 2019.
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3.1.12. EHSV zdůrazňuje význam přírodních propadů uhlíku, jako jsou lesy a mnoho zemědělských postupů, jež váží uhlík, např.
travní porosty, pastviny, rašeliniště apod. Udržitelné obhospodařování lesů spolu s využíváním výrobků ze dřeva, jež ukládají uhlík
a nahrazují materiály a energii vyrobené z fosilních surovin, dlouhodobě přispívá ke zmírňování změny klimatu a zvyšuje schopnost
lesů se této změně přizpůsobit. Je nezbytné, aby se využila schopnost zemědělské půdy vázat uhlík. Součástí řešení jsou udržitelné
obhospodařování lesů a využívání potenciálu zemědělské půdy při ukládání CO2.

3.2.

Rámcové podmínky – přehled

3.2.1.
EHSV souhlasí, že přístup k odpovídajícímu financování je nutný k tomu, aby byla zamýšlená transformace úspěšná. Je
třeba přilákat dostatečné veřejné i soukromé investice. EHSV proto opakuje svůj požadavek, aby bylo 40 % Evropského fondu pro strategické investice a 40 % celkového rozpočtu EU vyčleněno na boj proti změně klimatu a aby byly všechny výdaje činěné z rozpočtů EU
i členských států v souladu se zásadou šetrnosti vůči klimatu (9)(10). EHSV vyzdvihuje úzkou vazbu mezi financováním výzkumu
a inovací a uváděním inovativních řešení na trh, jak se uvádí v odstavcích 3.3.5 a 3.3.6.

3.2.2.
Proto EHSV vítá akční plán Komise pro financování udržitelného růstu a následné legislativní návrhy. EHSV opakuje, že je
důležité ukázat zelené financování v příznivém světle, ale že rovněž všechny typy označení nebo srovnávání musí zohledňovat odvětvová a místní specifika i velikost dotčených podniků (11).

3.2.3.
EHSV připomíná své konkrétní návrhy týkající se přesměrování finančních prostředků do udržitelných investic na základě
„ekologických opatření“ (12) s využitím kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky jakožto zdroje financování.

3.2.4.
EHSV upozorňuje na potřebu zajistit soubor nástrojů určený k usnadnění přístupu menších subjektů k finančním prostředkům, aby byly finance pro oblast klimatu dostupné subjektům na všech úrovních (13).

3.2.5.
A na závěr EHSV zdůrazňuje, že technologie vhodné pro oblast klimatu a pro transformaci energetiky se rychle a neustále
vyvíjejí. Proto je nezbytné pravidelné přehodnocování způsobů a prostředků.

3.3.

Výzkum a inovace

3.3.1.
EHSV poukazuje na to, že přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství se neuskuteční bez rozsáhlého výzkumu
a inovací, včetně sociálních inovací. Vyžaduje totiž všechny možné druhy inovací, včetně nových vzorců chování, obchodních modelů, společenských norem, postupů, technik, marketingu a technologií.

3.3.2.
EHSV poukazuje na to, že Evropa představuje přibližně 7 % světové populace, je odpovědná za 10 % celosvětových emisí
skleníkových plynů a podílí se 20 % na celosvětovém HDP a 30 % na celosvětových vysoce kvalitních vědeckých publikacích. Jelikož
přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství musí být celosvětovým úsilím v oblasti boje proti změně klimatu, může EU podle
EHSV dosáhnout největšího dopadu tím, že zbytku světa dokáže, že je tento přechod proveditelný a pro společnost přínosný.

3.3.3.
EHSV se domnívá, že Evropa dosahuje vynikajících výsledků v oblasti vědy, ale má problém je proměnit v cenné inovace.
EU a členské státy by měly lépe podporovat výzkum a inovace v celém hodnotovém řetězci od základního výzkumu až po zavedení na
trh a efektivněji zapojit společenské a humanitní vědy, aby bylo možné lépe pochopit to, čím se řídí koneční uživatelé, včetně malých
a středních podniků a veřejnosti, při výběru energetických zdrojů.

3.3.4.
EHSV se domnívá, že EU má historickou příležitost, aby evropským podnikům, inovátorům, pracovníkům a investorům
umožnila potvrdit celosvětové vedoucí postavení na rychle rostoucích světových trzích s čistou energií. EU by měla zvýšit své ambice
ve všech oblastech čisté energie, od energetické účinnosti až po elektromobilitu, poskytnout evropským podnikům zdravý domácí trh,
kde budou moci být bezpečně zaváděny inovace, a integrovanou průmyslovou strategii zaměřenou na vývoz čistých energetických
řešení do zbývající části světa.
(9) Stanovisko EHSV Evropský pakt o financování opatření v oblasti klimatu (Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 8).
(10) Stanovisko EHSV Usnadnění přístupu nestátních subjektů k financování opatření v oblasti klimatu ( Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 14).
(11) Stanovisko EHSV Akční plán: Financování udržitelného růstu (Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 73) a stanovisko EHSV k udržitelnému financování,
taxonomii a referenčním hodnotám (Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 103).
(12) Stanovisko EHSV Evropský pakt o financování opatření v oblasti klimatu (Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 8).
(13) Viz výše uvedená poznámka pod čarou 10.
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3.3.5.
EHSV tudíž žádá Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropskou radu o zajištění toho, aby nadcházející víceletý
finanční rámec řádně podporoval výzkum a inovace týkající se energetiky a klimatu a pokud možno i uvádění příslušných produktů
na trh. Proto podporuje výzvu Evropského parlamentu k navýšení rozpočtu programu Horizont Evropa pro programové období
2021–2027 na 120 miliard EUR. Požaduje také synergie, které lze vytvořit mezi nástroji financování EU, jako je např. Horizont
Evropa, Nástroj pro propojení Evropy, inovační fond, strukturální fondy, ITER, program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu,
Erasmus a nástroje spravované Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem.

3.3.6.
EHSV vítá návrh na zahájení „výzkumných a inovačních misí“ s cílem lépe nasměrovat výzkum a inovace k projektům
týkajícím se společenských výzev, včetně přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství. V této souvislosti EHSV žádá Evropskou
komisi a Radu, aby zřídily zvláštní misi, která zajistí, aby do roku 2030 v EU existovalo 100 klimaticky neutrálních měst. To evropským občanům ukáže, že přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství je uskutečnitelný a že může zlepšit jejich kvalitu života.
Bude to také příležitost ke konkrétní spolupráci s městy na celém světě, která začne městy v zemích Východního partnerství a Unie pro
Středomoří, aby se mohly inspirovat evropskými zkušenostmi.

3.3.7.
EHSV vítá návrh na zřízení „Evropské rady pro inovace“. Na základě zkušeností s nástroji, které již existují, včetně Evropského inovačního a technologického institutu, by si EHSV přál, aby se Evropská rada pro inovace stala klíčovým nástrojem EU pro
poskytování trpělivého a riziko tolerujícího kapitálu na ty inovace, které jsou zásadní pro přechod ke klimaticky neutrálnímu
hospodářství. Mohla by vnitrostátním začínajícím podnikům pomoci stát se nejlepšími evropskými aktéry, než aby byly koupeny
americkými a asijskými konkurenty.

3.3.8.
V této souvislosti EHSV poukazuje na zásadní úlohu regionálních a místních komunit při řešení klimatických problémů
a při zvyšování přizpůsobivosti a odolnosti, a to způsoby, které přímo ovlivňují místní vyhlídky na rozsáhlou přeměnu. Mnohé komunity již samy přebírají iniciativu a účinně se podílejí na potřebných řešeních. ESHV zdůrazňuje význam ostrovů EU, včetně
nejvzdálenějších regionů, jakožto potenciálních inovátorů pro opatření Evropské unie i celého světa v oblasti klimatické neutrality.

3.4.

Společné vypracování sociálního paktu pro přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství

3.4.1.
EHSV je přesvědčen, že by všechny instituce na evropské, vnitrostátní i nižší než celostátní úrovni měly navýšit podporu
pro přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství. Oprávněné obavy vyjádřené pracovníky těžebního průmyslu v mnoha zemích
EU a nedávné společenské protesty ve Francii ještě více zdůraznily potřebu ukázat, že přechod k ekologicky udržitelnější společnosti
by měl být rovněž přechodem k demokratičtější a sociálně spravedlivější společnosti.

3.4.2.
EHSV se domnívá, že pro přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství potřebuje Evropa sociální pakt, na němž se
dohodnou EU, členské státy, regiony, města, sociální partneři a organizovaná občanská společnost, aby se zajistilo, že při transformaci
nebude nikdo opomenut.

3.4.3.
EHSV se domnívá, že Evropská unie musí poskytnout řádné finanční prostředky na podporu pracovníků, jimž v důsledku
přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství hrozí ztráta zaměstnání. Proto EHSV vyzývá Evropskou komisi, Parlament a Radu
k zaručení řádného koncipování a financování Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, aby
řešily výzvy spojené s přechodem ke klimaticky neutrálnímu hospodářství. Byl by to signál, že se Evropa snaží zajistit, aby nikdo
nezůstal opomenut.

3.4.4.
EHSV se domnívá, že dovednosti pracovníků klimaticky neutrálního hospodářství se mohou výrazně lišit od současných
dovedností mnoha pracovníků. Je důležité přizpůsobit programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zajistit tak, aby budoucí
i současní pracovníci a školicí služby mohly přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství zahrnout do své nabídky odborné
přípravy. To usnadní rychlejší přizpůsobení evropské pracovní síly a pomůže evropským občanům rozvíjet nové talenty.

3.4.5.
EHSV považuje přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství za příležitost k zajištění pracovních míst pro mladé Evropany, včetně nezaměstnaných mladých lidí. EHSV proto žádá Evropskou komisi, aby vytvořila „zelený program Erasmus Pro“, který
bude vycházet z pilotního projektu Erasmus Pro, jakož i další projekty, jež mohou přilákat více mladých lidí do rozvíjejících se odvětví
klimaticky neutrálního hospodářství (např. v oblasti udržitelného zemědělství, oběhového hospodářství, nakládání s odpady, energetické účinnosti, výroby energie z obnovitelných zdrojů) díky zlepšení obrazu a pracovních podmínek takových pracovních míst.
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3.4.6.
EHSV považuje přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství za příležitost k vymýcení energetické chudoby v Evropě
a ke zlepšení kvality života, tvorbě pracovních míst a sociálnímu začleňování. EU by měla zajistit rovný přístup k základním energetickým službám pro všechny Evropany. Na základě zjištění evropského Střediska pro sledování energetické chudoby by měl být ve
spolupráci se zúčastněnými stranami, včetně organizací spotřebitelů, vypracován evropský akční plán na vymýcení energetické chudoby, aby se zajistilo, že veřejná opatření budou stále více cílit na hlavní příčiny energetické chudoby. EHSV zdůrazňuje, že je třeba přejít od zmírňujících opatření k opatřením preventivním, jako jsou např. renovace, které přemění staré budovy na budovy s nulovou
spotřebou energie. Sociální sazby a energetické šeky mohou představovat pouze dočasnou úlevu a měly by být postupně nahrazovány
mechanismy, jako jsou dotace na přeměnu stávajících budov na budovy s nulovou spotřebou energie či dotace na nákup elektrických
vozidel.

3.4.7.
EHSV vyzývá členské státy, aby více oceňovaly a podporovaly pocit spoluodpovědnosti občanů a komunit za všechny
místní iniciativy potřebné k dosažení klimaticky neutrálního hospodářství, včetně iniciativ zaměřených na změnu vzorců chování a na
místní výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Mechanismy podpory a reformy trhu s energií by měly místním společenstvím
umožnit, aby se aktivně podílela na výrobě energie a měla spravedlivý přístup na trh s energií. Měly by být aktivněji podporovány ty
členské státy, které nemají institucionální kapacitu.

3.4.8.
EHSV vítá snahu Evropské komise snížit do roku 2030 o polovinu počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním
ovzduší (v roce 2015 bylo v Evropě takovýchto předčasných úmrtí 400000). EHSV se domnívá, že by boj proti znečištění ovzduší měl
pro EU a všechny její členské státy být politickou prioritu na vysoké úrovni. Měla by být posílena regulační opatření ke snižování emisí
látek znečišťujících ovzduší vypouštěných vozidly a elektrárnami. Dále by Evropská komise měla zapojit organizace občanské
společnosti, zejména sdružení na ochranu dětí a starších osob, jelikož právě těmto skupinám evropské populace nejvíce hrozí, že
budou v důsledku znečištění ovzduší trpět a umírat.

3.4.9.
EHSV je pevně přesvědčen, že navržení sociálního paktu pro přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství je rozhodujícím aspektem zajištění pozitivního zapojení občanů do konkrétních akcí ve prospěch tohoto přechodu.

3.5.

Demokracie a správa věcí veřejných

3.5.1.
EHSV souhlasí s tím, že důležitá je úloha občanů a místních a regionálních orgánů i předpokládaná účast občanů na občanských dialozích. Vzhledem k mobilizaci obrovského počtu mladých lidí vyzývá EHSV Evropskou komisi a členské státy, aby zahájily
dialog i s mladými občany.

3.5.2.
EHSV vítá názor Komise, že v zájmu čisté mobility musí být tento „vývoj podpořen změnami chování jednotlivců
a společností“. EHSV je přesvědčen, že to platí pro všechna odvětví, jichž se přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství týká,
včetně odvětví energetiky, bydlení, zemědělství a potravin. EHSV zdůrazňuje, že zamýšlené rozsáhlé změny, včetně změn chování
a životního stylu, budou vyžadovat přijetí ze strany dotčených osob.

3.5.3.
EHSV má za to, že stávající postupy dosud nejsou dostatečně vhodné k zajištění nezbytného přijetí ze strany občanů. EHSV
zdůrazňuje, že cílem Evropské komise by mělo být nejen učinit transformaci energetiky „společensky přijatelnou“, ale rovněž zajistit
její demokratickou a sociální podporu.

3.5.4.
EHSV vycházeje z nařízení o správě energetické unie navrhuje, aby byl zaveden stálý občanský dialog, který bude povinnou
součástí přípravy všech významných politických rozhodnutí a právních předpisů EU souvisejících se změnou klimatu. Tento dialog by
měl být založen na transparentnosti, odpovědnosti a blízkosti občanům. Ačkoli se jeví nezbytné uskutečnit dialog prostřednictvím
internetu, musí jej doplňovat setkání a přímý kontakt s širokou veřejností. Dialog by měl být náležitě financován, personálně vybaven
a spadat do působnosti jednoho z místopředsedů Evropské komise, který mu propůjčí tvář.

3.5.5.
EHSV se domnívá, že EU a členské státy musí dále demokratizovat tvorbu energetické politiky tím, že budou využívat
nástroje, jako jsou poradní průzkumy veřejného mínění, a zajišťovat systematickou účast a zdroje, jež jsou nezbytné pro to, aby se
organizovaná občanská společnost zapojila do navrhování a provádění vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu.

3.5.6.
EHSV zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou zastávají regiony a místní orgány při naplňování politiky v oblasti klimatu
a energetiky a při rozvíjení vzorců chování potřebných pro její účinné provádění. Poukazuje na iniciativy, které uskutečňuje Pakt starostů a primátorů, a vyzývá Komisi, aby schválila podobné iniciativy a zřídila stálý konzultační mechanismus na základě dialogu
Talanoa (14). K tomu patří i evropský dialog o nestátních opatřeních v oblasti klimatu, který požadoval EHSV.
(14) https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform.
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3.5.7.
EHSV opakuje svůj požadavek na vytvoření „Evropské energetické informační služby“ v rámci Evropské agentury pro
životní prostředí, která by byla schopna zajistit otevřený přístup ke kvalitním údajům, vytvořit jediný vstupní bod pro všechny
soubory dat potřebné k posouzení pokroku energetické unie, rozvíjet se zúčastněnými stranami předpoklady pro různé scénáře,
poskytovat modely s otevřeným zdrojovým kódem, které umožní testování různých předpokladů, a kontrolovat soulad mezi různými
odhady. Její práce by měla být volně přístupná všem subjektům s rozhodovací pravomocí, podnikům a široké veřejnosti.
3.5.8.
EHSV vyzývá Evropský parlament, aby zřídil nezávislý Výbor EU pro změnu klimatu, jehož úkolem by bylo provádět
vědecky podložená posouzení a předkládat politická doporučení. EHSV vyzývá členské státy, které podobné výbory zatím nemají, aby
je na vnitrostátní úrovni zřídily a zaručily, že tyto výbory budou podřízeny vnitrostátním parlamentům a národním hospodářským
a sociálním radám, přičemž je třeba vzít v úvahu národní specifika.
V Bruselu dne 20. června 2019.
Luca JAHIER
Předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
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OPRAVY
Oprava stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 za účelem náležitého zohlednění celosvětového
systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí

Oprava stano-

(Úřední věstník Evropské unie C 240 ze dne 16. července 2019)
(2019/C 282/10)
Strana 43, bod 3.1:

místo:

„To se jeví být v rozporu s novým pozměněným ustanovením v návrhu (nové znění čl.9 prvního poodstavce písm. f)),
podle něhož má být monitorování přepravovaného nákladu (při každé plavbě) dobrovolné – v navrhované změně je totiž
přepravovaný náklad pouze dobrovolně monitorovaným parametrem, a nepodléhá tedy sladění se systémem shromažďo
vání údajů IMO OSN.“

má být:

„To se jeví být v rozporu s novým pozměněným ustanovením v návrhu čl.9 prvního pododstavce písm. f), podle něhož má
být monitorování přepravovaného nákladu (při každé plavbě) dobrovolné – v navrhované změně je totiž přepravovaný
náklad pouze dobrovolně monitorovaným parametrem, a nepodléhá tedy sladění se systémem shromažďování údajů IMO
OSN.“

Strana 43, bod 3.2:

místo:

„Navrhované nové znění čl. 11 odst. 2 by mohlo být upraveno takto:“

má být:

„Navrhované znění čl. 11 odst. 2 by mohlo být upraveno takto:“
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