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V rámci přijetí stanoviska k evropskému konsensu se plenárního shromáždění zúčastnil evropský 
komisař pan Louis MICHEL, jenž vystoupil s projevem k budoucnosti politiky rozvoje EU.  
 
 

1. EVROPSKÉ PRÁVO 
 

• Lepší provádění právních předpisů 
− Zpravodaj: pan VAN IERSEL (Zaměstnavatelé - Nizozemsko) 

 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1069/2005 

 
− Klíčové body: 

 
 

V tomto stanovisku EHSV uvádí, že lepší tvorba právních předpisů, jejich provádění a vymáhání 
jsou úzce spojeny: dobré právní předpisy jsou vymahatelné a vymáhané právní předpisy. 
V Evropě existují kulturní rozdílnosti a pravomoci a úsilí o efektivní zavádění norem se liší svou 
intenzitou.  
 
EHSV rozlišuje různé skupiny kroků, které musejí členské státy a Komise podniknout. Pokud se 
týká členských států, jedná se v podstatě o otázku politické vůle. Postoj národních správ musí 
odrážet to, že samy představují EU a že odpovídajícím způsobem investují do rozhodnutí Unie. 
Ve směrnicích se musejí zdržet „gold-platingu“ (přidávání požadavků, které nejsou ve směrnici 
obsaženy) a „cherry-pickingu“ (účelového výběru požadavků, které budou aplikovány). Dále je 
třeba zlepšit informování. EHSV doporučuje, aby si Komise podržela aktivní úlohu v rozvíjení 
vzájemné důvěry mezi orgány pověřenými prováděním legislativy, v podpoře sítí orgánů veřejné 
správy, systematickém hodnocení jejich výsledků a rovněž v identifikaci a šíření osvědčených 
postupů.  
 
Podle názoru EHSV je nutná kulturní změna, zejména přeorientování od tvorby nových 
evropských norem k důrazu na jejich efektivní aplikaci; pak bude možné zaručit, že přijaté normy 
a schválené politiky EU dosáhnou plného účinku.  
 

− Kontaktní osoba: pan Jean-Pierre Faure 
(tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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• Zlepšení tvorby právních předpisů (Středisko pro sledování jednotného 
trhu) 

− Zpravodaj: pan RETUREAU (Zaměstnanci - Francie) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1068/2005 
 
− Klíčové body: 
 

Zlepšení tvorby právních předpisů znamená zaujmout hledisko uživatele právních norem, což 
předpokládá participativní postup. Zlepšení tvorby právních předpisů rovněž znamená její redukci, 
neboť nadměrná legislativa vede k nepřehlednosti práva, která je zdrojem překážek zejména v 
obchodě; taková redukce také zajistí, že zavedení normy bude účinné a jednoduché (viz 
stanovisko CESE 606/2005 fin, zpravodaj pan van Iersel). Zároveň je třeba brát náležitý zřetel na 
očekávání jistoty ze strany občanské společnosti a potřeby právní jistoty a stability, které vyjadřují 
podniky.  
 
Každé generální ředitelství (GŘ) Komise musí navrhnout program zjednodušení ve své oblasti, v 
němž vysvětlí důvody a očekávaný význam svých návrhů pro adresáty právních předpisů, určí 
opatření pro každou skupinu textů a uvede odhad prostředků nezbytných pro realizaci svého 
programu. 
 
Zásadní změna nebo zvýšení flexibility určitého právního předpisu, jehož praktické účinky se 
míjejí se zamýšlenými cíli, nepředstavuje oslabení autority zákonodárného orgánu, ale naopak je 
projevem politické inteligence, jež posílí důvěru adresátů a dodržování práva. Legislativní 
hodnocení lze provést pouze pluralitním a participativní způsobem, čímž bude zajištěna jeho 
nesporná politická a praktická legitimita.  
 
EHSV se domnívá, že úkol zjednodušit soubor právních předpisů Společenství a zajistit jeho 
soudržnost a náležitost je otázkou hluboce politickou, jež vyžaduje výraznou mobilizaci sil na 
interinstitucionální úrovni opírající se o intenzívní účast organizované občanské společnosti.  

 
– Kontaktní osoba: pan Jean-Pierre Faure 

(tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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• Rozhodné právo v rozvodových záležitostech 
− Zpravodaj: pan Daniel RETUREAU (Zaměstnanci - Francie) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 82 v konečném znění – CESE 1064/2005 
 
− Klíčové body:  

 
Vzhledem k velké různorodosti právní úpravy rozvodu a rozluky či podmínek a účinků prohlášení 
manželství za neplatné Zelená kniha (správně) nenavrhuje harmonizaci hmotného práva. 

 
Výbor zůstává otevřený otázce, která je důležitá pro občany a jejich mobilitu. Bude sledovat 
výsledek konzultací provedených Komisí a také konkrétnější návrhy nařízení, které mohou být 
následně předloženy. Možností je úprava nového Bruselského nařízení II nebo konkrétní nařízení 
týkající se rozvodu.  

 
− Kontaktní osoba: pan Pierluigi Brombo 

(tel. 00 32 2 546 97 18, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int:) 
 
 

2. SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÁ PRÁVA 
 

• Sociální dialog a průmyslové změny 
− Zpravodaj: pan ZÖHRER (Zaměstnanci - Rakousko) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1073/2005 
 
− Klíčové body: 

 
Výbor vítá veškeré snahy směřující k cíli posílení sociálního dialogu, zejména v nových 
členských státech. Jedná se o klíčový nástroj řízení průmyslových změn, protože stimuluje 
inovaci a konkurenceschopnost a přispívá tak k dosažení cílů lisabonského procesu. Úspěšnost 
těchto změn se tedy neměří jen konkurenceschopností podniků nebo odvětví, nýbrž i úrovní 
sociálního řízení jejich dopadů. 
 
Výbor přičítá velký význam odvětvovým iniciativám a podporuje záměr Komise povzbudit nová 
odvětví k zahájení sociálního dialogu. Tento záměr by se neměl omezovat na ekonomická 
odvětví, která jsou v krizi, protože je třeba včas předvídat změny a proaktivně je řídit. Z tohoto 
důvodu je třeba zlepšit analytické nástroje, které mají sociální partneři k dispozici. 
 
Výbor zdůrazňuje význam úlohy, která náleží evropským podnikovým výborům, se zájmem 
očekává ohlášené sdělení o sociální odpovědnosti podniků a vítá globální a průřezový přístup, 

Greffe CESE 137/2005 FR/DE/EN-LB/RU/rk .../... 

mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int


- 4 - 

který Komise zaujala ve svém nedávném sdělení „Restrukturalizace a zaměstnanost“, k němuž 
připravuje stanovisko. 
 

− Kontaktní osoba: pan José Miguel Cólera 
(tel. 00 32 2 546 96 29, e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int ) 

 
 

• Sociální politika/vnitrozemská plavba 
− Zpravodaj: pan ETTY (Zaměstnanci - Nizozemsko) 
− Spoluzpravodaj: pan SIMONS (Zaměstnavatelé - Nizozemsko) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1071/2005 
 
− Klíčové body: 

 
EHSV se jasně vyslovuje pro vytvoření sociální politiky Společenství pro vnitrozemskou plavbu, 
pokud možno v celoevropském kontextu a pro všechny evropské vodní cesty. Současné právní 
předpisy jsou velmi roztříštěné a musí být odpovídajícím způsobem harmonizovány a sjednoceny 
právě nyní, neboť rozšíření Evropské unie by mohlo způsobit ještě další komplikace. V 
současnosti by mohly být prioritními oblastmi zejména pravidla o složení posádky, pracovní doba 
a doba odpočinku pro členy posádky, jakož i nastolení opravdového a aktivního sociálního 
dialogu. To platí zejména s ohledem na očekávané zostřování konkurence jak v rámci sektoru 
vnitrozemské plavby, tak i mezi ní a jinými dopravci. Při vypracovávání této nové sociální 
politiky pro vnitrozemskou plavbu v EU by měla Evropská komise úzce spolupracovat se 
sociálními partnery, Ústřední komisí pro plavbu na Rýně (CCNR), Dunajskou komisí (DC) a 
Mezinárodní organizací práce (ILO). Tento přístup předpokládá, že členské státy CCNR a DC 
umožní svým institucím rozšířit svoji oblast působnosti i na otázky sociální politiky a posílí tak 
jejich pravomoci. Sociální dialog v tomto odvětví (nejen na národní, ale i evropské úrovni) je 
nejdůležitějším nástrojem pro vybudování mostu mezi názory zaměstnavatelů, osob samostatně 
výdělečně činných a zaměstnanců, jakož i cíli EU. EHSV dále doporučuje, aby se 
bezpodmínečně věnovala větší pozornost všeobecnému a odbornému vzdělávání v tomto odvětví. 
Konečně se poukazuje na to, že kvůli zvláštnostem tohoto sektoru by se mělo uvažovat o 
dohodách mezi sociálními partnery, které by doplňovaly minimální standardy Rady.  
 

− Kontaktní osoba: pan Siegfried Jantscher 
(tel. 00 32 2 546 82 87, e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int ) 
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• Sociální zabezpečení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných 
− Zpravodaj: pan RODRIGUEZ GARCIA CARO (Zaměstnavatelé - Španělsko) 

 
− Odkazy: KOM(2004) 830 v konečném znění - 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Klíčové body: 
 

Celkově Výbor návrh nařízení vítá, připomínky uvádí ve svém stanovisku. Výbor si je vědom, že 
k usnadnění volného pohybu občanů Unie po jejím území jsou nezbytná zjednodušení a zlepšení 
textů nařízení č. 1408/71 a 574/72. Domnívá se však, že by bylo ještě přínosnější, kdyby vstoupilo 
v platnost nařízení č. 883/2004, jež samo o sobě představuje celkové zjednodušení s rozsáhlou 
působností v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení. 
 
Vzhledem k tomu, že se Výbor nemohl vyjádřit k závěrečnému textu, jež shrnoval dlouhý 
legislativní postup projednávání zmíněného nařízení č. 883/2004, domnívá se, že je třeba k němu 
zaujmout stanovisko z vlastní iniciativy dříve, než začne projednávání prováděcího předpisu, jejž 
hodlá brzy vydat Komise. 
 
Výbor vyzývá Komisi, aby co možná nejdříve dokončila návrh prováděcího předpisu. Dále vyzývá 
Radu a Evropský parlament, aby urychlily legislativní postup vedoucí k přijetí zmíněného nařízení 
a neopakovala se tak zkušenost s vleklým projednáváním nařízení č. 883/2004, zejména s ohledem 
na to, že rok 2006 bude rokem mobility pracujících. 
 
Ohledně reforem stanovených v různých přílohách nařízení č. 1408/71 Výbor žádá, aby reforma 
dotýkající se oddílu II přílohy II o porodném a dávce určené pro případ adopce byla co nejdříve 
zrušena, a to ve společné shodě členských zemí, jež dosud uplatňují výjimku. 

 
− Kontaktní osoba: pan Alan Hick 

(tel. 00 32 2 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int ) 
 
 

3. ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ A ROVNÉ ZACHÁZENÍ 
 

• SOC/207 Chudoba žen v Evropě 
− Zpravodajka: paní KING (Zaměstnavatelé – Spojené království) 
 
− Odkazy: Žádost Evropského parlamentu o vypracování stanoviska - CESE 1074/2005 
 

V dubnu 2005 se Evropský parlament rozhodl požádat EHSV o vypracování stanoviska k tématu 
„Chudoba žen v Evropě“ současně se zprávou samotného Parlamentu a stanoviskem Výboru 
regionů. 
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− Klíčové body: 
 

• EHSV vítá Společnou zprávu Komise a Rady o sociálním začleňování ze dne 5. března 2004, ale 
domnívá se, že došlo k zásadnímu opomenutí u těchto politik, a sice v případě identifikace a 
sledování genderových ukazatelů.  

 
• Zohledňování genderové povahy chudoby bude také v souladu se závazkem odstranění chudoby 

učiněným v roce 1995 na Světovém summitu o sociálním rozvoji v Kodani. 
 

• Ačkoliv mnohé členské státy významně posílily své institucionální uspořádání tak, aby se otázka 
chudoby a sociálního začleňování zařadila do hlavního proudu tvorby jejich národních politik, je 
třeba pokračovat zapojením sociálních partnerů a nevládních organizací do rozvoje a provádění 
politik.  

 
• Cíle Lisabonské strategie usilující o zvýšení zaměstnanosti žen by měly být provázeny strategiemi 

zajišťujícími, aby ženy na hranici chudoby mohly získávat žádané dovednosti. Kromě toho se 
požaduje posílení iniciativ a opatření k zaručení existenčního zajištění žen ve všech životních 
fázích. 

 
• Členské státy mohou velmi získat vzájemným sdílením zkušeností v oblastech, jež mají dopad na 

ženy a chudobu, jako jsou důchodový systém, systémy sociální ochrany, těhotenství nezletilých, 
obchod se ženami atp.  

 
• Evropsky institut pro rovné postavení žen a mužů, který má být otevřen v roce 2007, může 

provést změnu pouze tehdy, pokud k tomu obdrží odpovídající prostředky z rozpočtu. 
 
− Kontaktní osoba: pan Torben Bach Nielsen 

(tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů 
− Zpravodajka: paní Štechová (Zaměstnanci – Česká republika) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 81 v konečném znění - 2005/0050 (COD) - CESE 1066/2005 

 
− Klíčové body:  

 
− EHSV podporuje návrh zřídit Evropský institut pro rovnost žen a mužů, jelikož se domnívá, 

že se stane účinným nástrojem – s velkým potenciálem – na podporu úsilí, jež vynakládá EU 
a členské státy, aby dosáhly pokroku v prosazování rovnosti žen a mužů jak v právních 
předpisech, tak v konkrétní praxi. 

− Institut nesmí nahrazovat či oslabovat stávající osvědčené specializované agentury, nebo ty, 
jejichž ustavení se připravuje na úrovni Společenství. Zřízení Institutu také nesmí zeslabit 

Greffe CESE 137/2005 FR/DE/EN-LB/RU/rk .../... 



- 7 - 

uplatňování principu mainstreamingu v orgánech a všech politikách a programech 
Společenství.  

 
− EHSV naléhá na to, aby představitelé evropských sociálních partnerů a příslušné 

reprezentativní nevládní organizace měli stejné postavení ve Správní radě jako ostatní 
členové, tj. aby měli hlasovací právo.  

 
− EHSV soudí, že je zásadní, aby finanční prostředky určené pro Institut umožnily, aby cele 

plnil své poslání, po boku jiných komunitárních agentur nebo programů, které se také věnují 
problematice rovnosti žen a mužů, nikoli na jejich úkor. 

 
− Kontaktní osoba: paní Ewa Kaniewska 

(tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

4. ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST 
 

• Příspěvek cestovního ruchu k sociálně-ekonomické obnově v upadajících 
oblastech 

− Zpravodaj: pan MENDOZA CASTRO (Zaměstnanci - Španělsko) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1057/2005 
 
− Klíčové body: 

 
Ve svém stanovisku EHSV doporučuje: 
 
• vytvoření pilotního projektu založeného na úspěšných zkušenostech, který prozkoumá 

nejlepší postupy k využití strukturálních fondů na podporu rozvoje cestovního ruchu v 
sociálně a hospodářsky upadajících oblastech; 

 
• posílení koordinace akcí na různých úrovních správy - národní, regionální a místní;  
 
• vytvoření observatoří pro cestovní ruch, které by analyzovaly možnosti odvětví a navrhovaly 

různé integrované strategie a politiky rozvoje cestovního ruchu; 
 
• vypracování evropských politik zaměřených na vytvoření evropského turistického modelu, 

založeného nikoli na nařízeních, nýbrž na hodnotách a zásadách, jako trvale udržitelný rozvoj, 
ochrana životního prostředí, kvalita poskytovaných služeb, produktů i zaměstnaneckých 
příležitostí, bezpečnost spotřebitelů, spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, 
dostupnost všem, zdůraznění hodnot kulturního dědictví na místní úrovni a také dalších 
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hodnot, které zajistí, že se cestovní ruch v Evropě i jinde bude řídit zásadami pro zajištění 
krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé udržitelnosti. 

 
EHSV se domnívá, že pro velmi rozdílné upadající oblasti může být cestovní ruch dobrou 
možností, jak vytvořit zdroj ekonomické aktivity, která má silný potenciál sociální a 
podnikatelský i potenciál pro rozvoj zaměstnanosti. Je důležité vytvářet produkty a nabídky 
schopné vyvolat turistickou poptávku v takových oblastech. 

 
EHSV uvádí množství překážek pro rozvoj turistiky, kterým musí čelit upadající oblasti, a 
rovněž podmínky pro životaschopný rozvoj turistiky v upadajících oblastech závisející na 
mnoha místních faktorech. 

 
EHSV zdůrazňuje, že pro zabezpečení životaschopnosti podniků cestovního ruchu, které byly 
vytvořeny jako alternativní řešení pro upadající oblasti, má životní význam vznik 
nejrůznějších doplňujících aktivit schopných přispět ke společnému cíli, jímž by mělo být 
autentické „turistické spojenectví“, v němž každý podnik bude představovat prvek mozaiky 
jedinečné turistické nabídky. Myšlenka „turistického okruhu“, v němž se uplatní mnoho 
hospodářských subjektů, je jedním z příkladů, jak uvést takové spojenectví do praxe. 

 
– Kontaktní osoba: pan Nemesio Martinez 

(tel. 00 32 2 546 95 01, e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

5. VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE 
 

• Rozvojová politika Evropské unie „Evropský konsensus“ 
− Zpravodaj: pan ZUFIAUR (Zaměstnanci - Španělsko) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 311 v konečném znění – CESE 1072/2005 

 
− Klíčové body: 

 
• EHSV navrhuje, aby evropská rozvojová politika zaujímala postavení odpovídající 

bezpečnostní politice. 
 

• Šíření evropského sociálního modelu by mělo představovat hlavní pilíř rozvojové politiky EU 
v novém kontextu ekonomické globalizace. 

 
• Navrhuje se, aby snížení dotací (včetně zemědělských) bylo vázáno na vývozní ceny, neboť 

by to silně přispělo ke snížení chudoby. 
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• EHSV navrhuje, aby byl do asociačních dohod Evropské unie s různými zeměmi a oblastmi 
světa zahrnut sociální rozměr. EHSV tedy navrhuje, aby se dosažení důstojných pracovních 
podmínek stalo devátým rozvojovým cílem tisíciletí. 

 
• Navíc se navrhuje, aby rozvojová politika zahrnovala opatření pro účinnou ochranu obhájců 

lidských práv včetně lidských práv na pracovišti, v regionech, se kterými se spolupracuje. 
 

• Dále je navrženo zahrnout rozměr životního prostředí mezi ukazatele účinnosti při provádění 
rozvojových strategií. 

 
• Rozvojová politika EU by měla přispívat k integraci migračních toků a k tomu, aby migrace 

probíhala oficiální cestou a byla dodržována práva migrantů. 
 

• EHSV nabádá, aby byly všechny politiky EU koherentní se strategií rozvoje a aby rozvojová 
politika byla samostatná a specifická vůči ostatním politikám. 

 
• Výbor dále naléhá na Evropskou komisi, Radu a Evropský parlament, aby podpořily rozšíření 

úlohy EHSV ve vztazích s hospodářskými a sociálními zájmovými skupinami AKT také na 
jiné oblasti, např. Latinskou Ameriku a země evropsko-středomořského partnerství. 

 
• EHSV zdůrazňuje, že posilování stabilních a demokratických rámců pro pracovní vztahy a 

sociální dialog a podpora sociální zodpovědnosti firem jsou základní cíle rozvojové politiky 
EU. 

 
• Doporučuje se, aby rozvojová politika EU věnovala větší pozornost zemím s průměrným 

národním důchodem, kde existují velké vnitrostátní problémy s bídou a nerovnými 
podmínkami. 

 
• EHSV navrhuje, aby se opatření týkající se odpuštění dluhů schválené zeměmi G-8 rozšířilo 

na všechny chudé země a aby bylo financováno ze skutečně dodatečných zdrojů. 
 

• Výbor se přimlouvá za uplatnění dodatečných finančních zdrojů, aby se dosáhlo cílů rozvoje 
a zachovaly se světové veřejné statky. 

 
• EHSV se domnívá, že oddělení pomoci by mělo být jedním z hlavních cílů strategie 

rozvojové politiky EU. 
 
−Kontaktní osoba: paní Susanna Baizou 

(tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

• Úloha poradních orgánů a socioprofesních organizací při provádění dohod 
o přidružení a v evropské politice sousedství 
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− Zpravodajka: paní CASSINA (Zaměstnanci - Itálie) 
 
− Odkaz: Informační zpráva - CESE 520/2005 fin 
 
− Klíčové body: 
 

Informační zpráva Specializované sekce „Vnější vztahy“ vymezuje pole působnosti, podmínky a 
postupy provádění nové evropské politiky sousedství (EPS) ve vztahu ke všem příhraničním 
státům včetně zemí středomořských. Navrhuje specifickou roli poradních orgánů a vymezuje 
místo pro poradní funkci. Zpráva zdůrazňuje odpovědnost zainteresovaných třetích zemí a také 
evropských institucí. Konečně, ze zprávy vyplývají doporučení, určená vládám středomořských 
partnerských zemí a institucím EU, jejichž smyslem je zajistit účast poradních orgánů, aktérů 
občanské společnosti v provádění politiky partnerství a v Evropské politice sousedství. Zpráva 
zejména doporučuje: 
 
− Podpořit odpovídající zastoupení sociálních partnerů v středomořských partnerských zemích; 
− Zhodnotit ve spolupráci s poradními orgány aspekty národních akčních plánů, které mohou / 

musí být uskutečněny za spoluúčasti organizací občanské společnosti, a umožnit zapojení 
těchto organizací na každé úrovni; 

− Chápat poradní funkci jako jeden z pilířů participativní demokracie; 
− informovat, radit se a umožnit účast sociálním partnerům, nevládním organizacím a dalším 

socioekonomickým subjektům na vytváření nejrůznějších opatření, která se mají prosadit 
v rámci akčních plánů. 

 
− Kontaktní osoba: pan Jacques Kemp 

(tel. 00 32 2 546 98 10, e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

 

•  Severní dimenze a její akční plán 
− Zpravodaj: pan HAMRO-DROTZ (Zaměstnavatelé – Finsko) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy - CESE 1067/2005 
 
− Klíčové body: 

 
EU očekává, že EHSV přispěje k provádění akčního plánu severní dimenze. EHSV bude pozván 
na čtvrtou ministerskou konferenci organizovanou britským předsednictvím v listopadu 2005. 
 
Všeobecná informovanost o Severní dimenzi a NDAPII je stále velmi nízká a vlády a různé 
asociace vyvíjí malou iniciativu na poskytování informací organizacím občanské společnosti a na 
jejich zapojení do NDAPII. 
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EHSV podporuje záměry na propojení Severní dimenze se spoluprací EU-Rusko a čtyřmi 
společnými prostory. V této souvislosti je třeba uvážit mechanismy spolupráce, např. společnou 
řídící radu. 
 
Záležitosti týkající se občanské společnosti měly být povýšeny v cestovních mapách EU-Rusko a 
zahrnovat strukturovanou konzultaci organizací občanské společnosti v budoucích mechanismech 
Severní dimenze.  
 
Stávající orgány v Pobaltí, především Rada pobaltských států (Council of Baltic Sea States-
CBSS), by měly mít ústřední úlohu v nadcházející činnosti Severní dimenze. 
 
Je třeba posílit šíření veřejných informací o Severní dimenzi. Za tímto účelem je nutné 
aktualizovat informační systém o Severní dimenzi. 
 
Financování partnerství v Severní dimenzi by mělo být určováno případ od případu. V tom by 
měly mít hlavní úlohu vlády a mezinárodní finanční instituce (IFI).  
 

− Kontaktní osoba: pan Gatis Eglitis 
(tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 

6. ZDRAVÍ 
 

• Obezita v Evropě – role a povinnosti partnerů občanské společnosti 
− Zpravodajka: paní SHARMA (Zaměstnavatelé – Spojené království) 

 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy - CESE 1070/2005 
 
− Klíčové body: 

 
− Počet obézních lidí v posledních 30 letech dramaticky vzrostl. V roce 2000 Světová 

zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že obezita „je největší zdravotní hrozbou, které 
Západ čelí”. 

 
− EHSV navrhuje snížit obezitu propagováním celoevropské kampaně na testování obezity – 

Kontrola obezity (Obesity Check), jež má zvýšit povědomí o přínosech zdravého životního 
stylu a odpovědnost všech stran v prevenci obezity. 

 
− EHSV považuje za nezbytný přístup „zapojení všech“ do strategie pro společný boj proti 

tomuto problému, přičemž každý přijme závazek finanční, časový či věcný.  
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− Každá příslušná organizační jednotka, od Evropské komise až k jednotlivým členům rodiny, 
může být požádána, aby se připojila ke kampani, na jejímž základě by sledovala své vlastní 
aktivity a zjišťovala, jak by je bylo možné upravit, aby se zabránilo riziku obezity. 

 
− Účelem je vytvořit v celé Evropě prostředí, které podporuje zdravou výživu s vyváženou 

stravou a fyzickou aktivitu bez toho, aby se někomu nebo něčemu kladla vina. 
 
− Kontaktní osoba: paní Ewa Kaniewska 

(tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 

• Influenza ptáků 
− Zpravodaj: pan DONNELLY (Různé zájmy - Irsko) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 171 v konečném znění - 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 

 
− Klíčové body: 
 

EHSV vítá návrh Komise na opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků jako důležitou 
odpověď na narůstající výskyt této choroby. EHSV považuje novou definici influenzy ptáků a 
požadavek na opatření pro dozor za důležitý krok v boji proti viru a jeho potenciálnímu 
negativnímu dopadu. EHSV uznává znalosti získané v souvislosti s očkováním a vítá zavedení 
politiky nouzového a ochranného očkování jako dodatečného nástroje pro tlumení influenzy 
ptáků. EHSV dále vítá návrh povinného oznamování influenzy ptáků orgánům ochrany 
veřejného zdraví. EHSV si uvědomuje potenciální rizika v oblasti zdraví zvířat zejména v 
důsledku nových hranic EU, které vznikly po rozšíření. EHSV proto doporučuje, aby Komise 
uvolnila dostatečné zdroje pro kontrolu a prověřování provádění a transpozice příslušných 
směrnic. EHSV chápe mezinárodní rozsah influenzy ptáků a žádá Komisi, aby usilovala o 
ekvivalentní tlumení influenzy ptáků na celém světě. 

 
– Kontaktní osoba: paní Yvette Azzopardi 

(tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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7. DOPRAVA A PRÁVA CESTUJÍCÍCH 
 

• Informování cestujících o totožnosti leteckého dopravce 
− Zpravodaj: pan McDONOGH (Zaměstnavatelé - Irsko) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 48 v konečném znění - 2005/08 COD – CESE 1060/2005 
 
− Kontaktní osoba: pan Luis Lobo 

(tel. 00 32 2 546 97 17, e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 

• Práva osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě 
− Zpravodaj: pan CABRA DE LUNA (Různé zájmy - Španělsko) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 47 v konečném znění - 2005/07 COD – CESE 1059/2005 
 
− Kontaktní osoba: pan Luis Lobo 

(tel. 00 32 2 546 97 17, e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

8. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 
 

• Společná organizace trhu se surovým tabákem 
− Zpravodaj: pan FAKAS (Různé zájmy - Řecko) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 235 v konečném znění - 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
− Kontaktní osoba: paní Eleonora Di Nicolantonio 

(tel. 00 32 2 546 94 54, e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 

• Licence k rybolovu / třetí země 
− Zpravodaj: pan SARRÓ IPARRAGUIRRE (Různé zájmy - Španělsko) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 238 v konečném znění - 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 
 
− Kontaktní osoba: paní Yvette Azzopardi 

(tel. 00 32 2 546 98 18, e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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9. TRHY 
 

• Veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby 
− Zpravodaj: pan PETRINGA (Různé zájmy - Itálie) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 214 v konečném znění - 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
− Kontaktní osoba: paní Aleksandra Klenke 

(tel. 00 32 2 546 98 99, e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

_____________ 
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