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Vážená čtenářko,
Vážený čtenáři,
v tomto dvojčísle bych Vás rád upozornil na některá stanoviska a akce Evropského
hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Kromě článku o výjezdním zasedání jeho sekce
NAT v Přerově v době českého předsednictví (témata Evropský program LEADER pro rozvoj
venkova, Využití alternativních energií a Biopotraviny na českém trhu) bych rád Vaši
pozornost upřel i k příspěvku, který je řazen jako kapitola 3 v bulletinu. Jedná se o další
„silné“ téma EHSV – a sice o podmínky pro rozvoj sociální ekonomiky v EU. V příspěvku
naleznete program veřejného slyšení a mezinárodní konference, které EHSV uspořádal.
V bulletinu je také zmíněna konference na téma „Vytvoření pravého prostředí pro sociální
ekonomiku“, která se konala v Bruselu. Podívat se na konferenci očima jedné z účastnic
z České republiky můžete prostřednictvím zprávy v kapitole 8.
Přeji získání nových, užitečných informací (nejen) pro Vaši práci
a jsem s pozdravem
Ing. Roman Haken
člen předsednictva EHSV
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1 | Věda ve službách Evropy
Výzkum je motorem evropské prosperity
V rámci Evropské komise, je rolí Generálního direktoriátu pro výzkum řídit a propagovat
aktivity, které pomáhají opatřit Evropskou unii přední světovou výzkumnou kapacitou. Vizí je
vybudovat Oblast evropského výzkumu (European Research Area - ERA), ve které
spolupráce široké komunity v oblasti vědy a technologií mobilizuje zdroje potřebné k
dosažení dokonalosti, zvýšení efektivnosti výzkumu, učinění Evropy více atraktivní vědcům a
technologům z celého světa a povzbuzuje pohyb znalostí.
Společensko-ekonomické a humanitní vědy
Zkoumání povahy vědy
Společenské vědy se zaměřují na skutečné potřeby lidí v rychle se měnícím světě.
“Nadnárodní spolupráce shromažďuje zdroje
potřebné
pro
lepší
interpretaci klíčových
společenských záležitostí”.
Program společensko-ekonomických a humanitních
věd se zabývá významnějšími společenskými trendy
a jejich důsledky, životy občanů Evropské unie, rolí
Evropy ve světě, společensko-ekonomickými a
vědeckými indikátory a obezřetnými aktivitami. Takový výzkum je nezbytný k dozvědění se
více o Evropských společenstvích a poskytnutí základu pro výběr směru politiky.
Přirozeně nadnárodní výzkum poskytuje rozdílnost pohledu čistě národních iniciativ. Trvalá
snaha v této míře je klíč k porozumění kulturní složitosti regionů spojující jejich rozmanitost
ve prospěch všech. Kromě toho, otevřením programu mezinárodní spolupráci, výzkumy
z Evropy a třetiny zemí společně pracující na společných výzvách čelících globalizovanému
světu.
Zdroj: Průvodce výroční zprávou 2008 Generálního direktoriátu pro výzkum Evropské
komise, http://ec.europa.eu/research/sse/2008
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2 | Plenární zasedání EHSV
Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Emise ze silniční dopravy – konkrétní opatření k překonání stagnace
Proti znečištění vnějšího ovzduší a hlukovému znečištění
bojuje řada institucí. Základní úloha náleží institucím
Evropské unie, které zodpovídají za šíření a aktualizaci
právních norem, členským státům, jež zodpovídají za jejich
provedení pomocí prováděcích opatření, a místním organům,
zodpovědným za kontrolu znečištění a hlučnosti.
Zodpovědnost za stagnaci tohoto přístupu je společná; ne
všech úrovních zodpovědnosti se musí zvýšit úsilí o eliminaci
nebo maximální omezení rizik ohrožujících zdraví a kvalitu života občanů.
Emise ze soukromé, veřejné a nákladní silniční dopravy jsou příčinou i závažných
onemocnění a zhoršení kvality života, především u obyvatel městských oblastí, kde žije více
než 75 % evropských občanů. Přes iniciativní kroky Komise, kterými upravuje evropskou
legislativu, nyní mj. balíčkem o ekologické dopravě, stagnuje nadále v členských státech
pokrok v boji proti znečišťování ovzduší dopravou a proti hluku, který působí.
Legislativa, alespoň pokud se týká kvality vnějšího ovzduší, se v průběhu let modernizovala a
zlepšovala, na druhé straně se však projevil nedostatečný kvantitativní a kvalitativní pokrok
v oblasti kontrol, a to jak emisí dvoukolých a tříkolých a ostatních motorových vozidel, tak
objemu plynů a tuhých znečišťujících látek v ovzduší.
EHSV doporučuje Komisi, Radě ve složení pro životní prostředí, Radě ve složení pro
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a spotřebitele a Evropskému parlamentu, aby podnikly
okamžité kroky k posílení kontrolních opatření a chránily tak zdraví občanů. Kontroly mimo
cyklus a silniční kontroly, především za chodu, by ukázaly, že dnešní vozidla jsou hlučnější
než před třiceti lety a mají značně vyšší emise, než jsou emise zjištěné při zkušebních cyklech.
EHSV upozorňuje, že zde chybí ucelených přístup, že předpisy EHK OSN nedisponují
účinnými kontrolními systémy, stejně jako nařízení Evropské unie, a že model
autocertifikace, který ponechává prověření na kontrolních tržních mechanismech se ukázal
jako nedostatečný.
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EHSV uvádí řadu kroků, které by různé orgány Evropské unie, členských států a územních
celků mohly přijmout ke snížení důsledků znečišťování vnějšího ovzduší.
Kontaktní osoba: pan ven Dammann
(tel. 00 32 2 546 93 66, e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu)

Zdroj: Souhrn přijatých stanovisek, Plenární zasedání EHSV ve dnech 15. a 16. 7. 2009
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3 | V Přerově jednali zástupci EHSV o budoucnosti evropského venkova
Ve dnech 18. - 19. června 2009 proběhla v Přerově a jeho okolí dvoudenní akce
na evropské úrovni. Hlavními aktéry byli členové Evropského hospodářského a
sociálního výboru (EHSV), kteří zde diskutovali na téma rozvoje venkova.

V rámci rozvoje venkova, který se
v posledních letech dostává do centra
pozornosti Evropské unie, dostalo město
Přerov šanci stát se místem 100. výročí
zasedání Evropského hospodářského a
sociálního výboru, sekce NAT pro
zemědělství, rozvoj venkova a životní
prostředí. Členové sekce využili
příležitost českého předsednictví a tudíž
možnosti poznání specifik českého
zemědělství a českého venkova.
Poznávání bylo umožněno jak formou
čtvrtečního veřejného slyšení za
přítomnosti významných odborníků, tak
formou páteční exkurze. Čtvrteční zasedání se konalo v Přerově v klubu Teplo na Horním
náměstí. Odpolední část veřejného slyšení proběhla za přítomnosti odborníků na ekologické
zemědělství, alternativní zdroje energie a rozvoj venkova. Mezi přednášejícími o rozvoji
venkova, resp. O programu LEADER+, který je určen na jeho financování, vystoupili Lucie
Krumpholcová z Ministerstva zemědělství ČR, Michaela Pruknerová z Krajského úřadu
Olomouckého kraje, František Kopecký jako zástupce Místní akční skupiny Rozvojové
partnerství regionu Hranicko, financované právě ze zmiňovaného LEADERu+. O rozvoji
venkova v jedné z kandidátských zemí – Chorvatsku – referovala Visnja Jelic Muck a o
mezinárodním pohledu polská expertka Urshula Budzich-Szukala, koordinátora mezinárodní
platformy PREPARE. O ekologickém zemědělství přednášel Jiří Urban i Kateřina Nesrstová
ze Svazu ekologického zemědělství Pro-Bio. Finální část veřejného slyšení byla věnována
produkci a spotřebě obnovitelných energií, kterými se zabýval poradce ředitel odboru
udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí Petr Holub, dále Roman
Haken, člen předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru, ředitel neziskové
organizace CpKP střední Morava a zároveň hlavní organizátor a rovněž Michal Bartoš, ředitel
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Centra ekologických aktivit Sluňákov. Po skončení zasedání se členové přesunuli na hrad
Helfštýn, kde na kromě uvítání trubačů z přerovské ZUŠ čekala prohlídka hradu včetně
exponátů uměleckého kovářství a bohaté občerstvení.
Páteční exkurze přinesla možnost poznání českého venkova a zemědělství „na vlastní oči“. Na
programu dne byla jak prohlídka biofarmy v Břestu, která je jediná svého druhu v širokém
okolí, tak návštěva Centra ekologických aktivit v Horce n. Moravou – Luňákova. Součástí
exkurze bylo rovněž setkání s Místní akční skupinou Rozvojové partnerství regionu Hranicko.

Zdroj: Venkovské noviny, číslo 7/2009
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4 | Studenti maturitních ročníků a Evropská unie
V rámci projektu „Prosazujeme zájmy českých občanů – seznamte se“
podpořeného odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády
České republiky pořádá Centrum pro komunitní práci střední Morava odborné
přednášky pro studenty maturitních ročníků gymnázií a středních odborných
škol.
Přednášející člen předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru Ing. Roman
Haken je zároveň ředitelem Centra pro komunitní práci střední Morava, nestátní neziskové
organizace. Přednášek se účastní 40 - 50 studentů v každé škole, kteří zároveň obdrží
materiály o EHSV v českém, anglickém a podle zájmu i ve francouzském jazyce.
Hlavním tématem zhruba 50ti minutového semináře je fungování evropských institucí, jejich
vzájemná spolupráce a představení českých zástupců organizované občanské společnosti
v Bruselu. Střídají se témata Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský parlament,
Evropská komise a také byl zmíněn Program pro Evropu, nový dokument EHSV o způsobech
řešení současné krize. „S těmito semináři do konce roku navštívím celkem 14 středních škol
v České republice. Chci tímto způsobem tváří v tvář představovat mladým lidem Evropskou
unii, jejíž jsme součástí,“ uvedl Ing. Haken. Přednášky proběhly a některé teprve proběhnou
v období září – prosinec v těchto městech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4. 9. Jičín
8. 9. Boskovice
11. 9. Frenštát pod Radhoštěm
5.10. Přerov
7.10. Liberec
7.10. Hradec Králové
2.11. Olomouc
5.11. Plzeň
10.11. Český Těšín
10.11. Nový Jičín
12.11. Praha
13.11. Litovel
10.12. Lipník nad Bečvou
10.12. Bystřice pod Hostýnem
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5 | Normy Evropské unie v ochraně životního prostředí
Politika ochrany životního prostředí patří mezi společné politiky Evropské unie. Odpovědnost
za ochranu životního prostředí nesou sice členské státy, avšak pokud je možno dosáhnout
stanovených cílů lépe na evropské úrovni, přechází kompetence do rukou Společenství.
Politika Evropské unie v oblasti životního prostředí vychází z přesvědčení, že přísné normy
ochrany životního prostředí podněcují inovace a obchodní příležitosti a tím zvyšují
konkurenceschopnost EU.
Existuje celá řada právních úprav týkajících se ochrany životního prostředí. Pokud Vás
zajímá, která právní norma Evropského práva se Vás týká, je nejsnazší variantou kontaktovat
Ministerstvo životního prostředí České republiky. Znáte-li název příslušné právní normy, lze
jako nejlepší zdroj informací doporučit portál EUR-Lex, který poskytuje přímý a bezplatný
přístup k právu Evropské unie.
•
•

Stránky Ministerstva Životního prostředí
EUR-Lex

Zdroj: EUROSKOP.CZ, rubrika Podnikám v EU
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6 | EUROCENTRA
Eurocentra vznikla v návaznosti na Koncepci informování o evropských záležitostech, která
byla vládou České republiky schválena 13. července 2005. Cílem Eurocenter je podporovat
informovanost české veřejnosti a podněcovat zájem a veřejnou debatu o tématech Evropské
unie.
Občané mohou do Eurocentra přicházet se svými dotazy, které se týkají Evropské unie.
Eurocentra poskytují informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí velkou škálu
informačních materiálů a celou řadu dalších doplňkových služeb pro zájemce o hlubší
poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.

Název Eurocentra
Eurocentrum Brno
Eurocentrum České Budějovice
Eurocentrum Hradec Králové
Eurocentrum Jihlava
Eurocentrum Karlovy Vary
Eurocentrum Liberec

•
•
•

•
•

Eurocentrum Olomouc
Eurocentrum Ostrava
Eurocentrum Pardubice
Eurocentrum Plzeň
Eurocentrum Praha
Eurocentrum Ústí nad Labem
Eurocentrum Zlín

Poskytují informace přímo na místě, přes bezplatnou telefonní linku Eurofon 800 200
200 a přes e-mail
Poskytují zdarma informační materiály
Pořádají bezplatné odborné a informační akce - konference, semináře, přednášky
o evropských tématech, speciální přednášky pro žáky základních a studenty středních
škol
Pořádají besedy s občany
Disponují presenční i absenční knihovnou
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•
•
•

Nabízí volný přístup na internetové stránky o Evropské unii (přehled základních
stránek o EU)
Spoluvytváří znalostní databázi a vlastní informační materiály
Vydávají vlastní měsíčník aktualit

Zdroj: EUROSKOP.CZ
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7 | Pozvánka na spojený seminář Sekce pro hospodářskou a peněžní unii,
Sekce pro ekonomickou a sociální soudržnost (ECO)
a Sociální ekonomické kategorie

„Dobrání se konce tunelu:
Vytvoření pravého prostředí pro sociální
ekonomiku“

22. října 2009
11.00 - 17.45 h • místnost JDE62 • 6. patro

Evropský hospodářský a sociální výbor,
Budova Jacques Delors, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

PROGRAM
10.30 – 11.00 Registrace a občerstvení
11.00 – 11.30 Zahájení
11.30 – 13.00 Jak se dostat z krize prostřednictvím přeshraniční integrace sociálně
ekonomického podnikání
Jak může internacionalizace pomoci sociálně ekonomickému podnikání (SEE)
vzpamatovat se z krize? Co by mělo být krátkodobými a dlouhodobými
prioritami pro sociálně ekonomický sektor? Jak může sociálně ekonomické
podnikání zvýšit prakticky své přeshraniční aktivity? Jsou příležitosti pro
všechny složky sociálně ekonomického podnikání (družstva, spolky a nadace)?
Jaké změny, pokud nějaké, jsou potřebné z hlediska regulačního rámce? Jaké
jsou relevantní příklady dobré praxe?
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13.00 – 14.30 Oběd – EHSV, budova JDE, Atrium 6
14.30 – 16.00 Nezbytný rámec na úrovni členské země a Evropské unie
Jaké změny jsou potřebné v Evropské unii a členské zemi pro sociálně
ekonomické podnikání? Co je učiněno v členských zemích k propagaci a
podpoře sociální ekonomiky? Jaký národní zákonný rámec je dobrý příklad
podpory rozvoje sociální ekonomiky? Mohla nařízení EU nebo probíhající
šetření Výboru vystavit riziku legální změny, jež některé členské země
představují nebo již představily? Jaké jsou relevantní příklady dobré praxe?
16.00 – 16.15 Přestávka, coffee break
16.15 – 17.45 Jak může finanční sociální ekonomika pomoci Sociálně ekonomickému
sektoru
Jak může sociálně ekonomické podnikání ze sektoru bankovnictví a pojištění
prakticky pomoci dalšímu sociálně ekonomickému podnikání? Jak můžou dále
propagovat koncept sociálně ekonomického podnikání? Co je největším
problémem ve zpřístupnění financí, s kterým se sociálně ekonomické
podnikání setkává? Jaké jsou relevantní příklady dobré praxe?
17.45 – 18.00 Závěr

Více informací na: http://www.eesc.europa.eu/social-economy-conference
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8 | Zpráva ze zahraniční služební cesty
Účast na semináři Getting to the End of the Tunnel: Creating the Right
Environment for the Social Economy, místo konání: Jacques Delors Building,
Rue Belliard 99, 1040 Brussels
Seminář byl pořádán pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru.
Byl rozdělen do tří hlavních bloků – první byl zaměřen na oblast řešení ekonomické krize
prostřednictvím přeshraniční integrace podnikání v oblasti sociální ekonomiky. Byla
zmíněna problematika jejího fungování v krátko i dlouhodobém měřítku, jejích priorit,
existujících možností pro stávající subjekty v této oblasti, které představují družstva,
vzájemné společnosti, sdružení a nadace.
Druhá část byla orientována na zodpovězení otázek potřeby existence určitého
legislativního rámce Evropské unie týkající se sociální ekonomiky. Jak je známo, EU
permanentně tlačí problém s právním základem a nevyjasněnou definicí pojmu sociální
ekonomiky. Byly diskutovány příklady dobré praxe ze zemí jako je např. Švédsko, Španělsko
nebo Litva.
Za nejpřínosnější považuji prezentaci paní Evy Johansson, programovou manažerku ze
Švédského úřadu pro ekonomický a sociální rozvoj. Z jejího příspěvku vyplynulo, že ani ve
Švédsku, které tradičně patří k zemím se silným sociálním zázemím, nemá zatím sociální
ekonomika žádný právní rámec. Ovšem očekává se, že pravděpodobně dojde v této oblasti ke
změně, jelikož se v této chvíli vedou diskuze a přípravné práce na začlenění sociální
ekonomiky do akčního plánu o WISE´s, jakýchsi pracovně integračních sociálních podniků.
Ty budou pomáhat lidem na okraji pracovního trhu se společenským a pracovním začleněním.
Otázky se vedou okolo vládní definice, co sociální ekonomika vlastně je a jakým způsobem je
možné ji regulovat, poskytovat dotace na její rozjezd, činnost i rozvoj. To, že ve Švédsku v
této chvíli není právní zázemí ohledně SE neznamená, že neexistuje. Veřejné služby
zaměstnanosti využívají dvou forem, které pomáhají získat zaměstnání dlouhodobě
nezaměstnaným. Buď jde o místa, které se podpoří v sociálně ekonomických organizacích
apod. tím, že jsou hrazeny mzdy takto umístěných nezaměstnaných anebo se využije nástroj
poskytnutí dotací, kdy se vytvoří více nových smysluplných forem denních aktivit pro osoby
s mentálním onemocněním. Podpora SE se děje i v oblasti aktivit veřejných zakázek apod.
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V posledním bloku semináře byly nastíněny možné způsoby pomoci ekonomického a
finančního sektoru sociální ekonomice zaměřené na překonání ekonomické krize.
Na závěr lze konstatovat, že již samotný fakt pořádání semináře na toto téma nám
dostatečně důrazně naznačuje, že téma sociální ekonomiky je na pořadu dne a lze tedy
vzhledem k jasnému stanovisku ze strany Evropského hospodářského a sociálního výboru
očekávat další kroky směrem k její podpoře. Je nasnadě, že v současné ekonomicky
komplikované době SE zasluhuje náležitou pozornost.
Zprávu předkládá: Mgr. Monika Gloserová – vedoucí odboru Trhu práce ÚP v Olomouci
Dále se z ČR zúčastnili: Ing. Tomáš Chudoba – projektový manager firmy Edukol
Ing. Roman Haken – člen předsednictva EHSV
Olomouc, 29.10.2009

