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1. PRŮMYSLOVÁ POLITIKA A INOVACE  
 

• Podpora udržitelné produktivity práce v Evropě 
− Zpravodajka:  paní KURKI (Zaměstnanci – FI) 
 

− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1257/2007 

 

− Hlavní body: 
 
Výbor 
 

− se domnívá, že obvyklé „motory“ hospodářského růstu je třeba doplnit vytvořením nových 
prvků schopných vytvářet udržitelný růst; růst produktivity musí být pozvednut ze současné 
úrovně, je nutné nalézt způsoby k tomu, aby se zastavil pokles nabídky práce a je třeba 
dosáhnout toho, aby byl svět práce přitažlivější; 

 

− se domnívá, že úkolem Evropské unie je podpořit všechny členské státy a podniky při jejich 
úsilí zvýšit udržitelnou produktivitu, která je podstatnou složkou Lisabonské strategie; 
musíme aktivně podporovat myšlenku, že kvalita a sociální inovace zavedené na pracovišti 
mají velký vliv na obchodní úspěch; 

 

− by rád znovu zopakoval svůj návrh na vytvoření evropského indexu popisujícího kvalitu 
pracovního života, jenž by sloužil jako základ pro nové iniciativy týkající se zlepšení kvality 
pracovního života; jako dobrý základ této činnosti by posloužily výborné a rozsáhlé odborné 
znalosti EHSV;  

 

− EHSV naléhá na Komisi, aby objednala další studie o vztahu mezi kvalitou pracovního života 
a produktivitou; 

 

− se domnívá, že by bylo vhodné v iniciativách EU zaměřených na inovace a odbornou přípravu 
vyzdvihnout inovaci na pracovišti a nové druhy odborných dovedností a postupů řízení; 

 

− navrhuje, aby členské státy prováděly programy podporující kvalitu a produktivitu práce jako 
součást svých programů zaměstnanosti a inovační politiky; 

 

− považuje za nezbytné, aby diskuse a praktické iniciativy k udržitelné produktivitě 
pokračovaly; Výbor může k tomuto procesu významně přispět tím, že předloží názory 
občanské společnosti na toto téma. 

 

− Kontakt: pan Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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• Vývoj odvětví evropského chemického průmyslu 
− Zpravodaj:  pan ZBOŘIL (Zaměstnavatelé – CZ) 

 
− Odkaz: informační zpráva – CESE 733/2007 fin 
 

− Hlavní body: 
 
Informační zpráva poskytuje přehled vývoje chemického průmyslu v letech 2000-2005 na základě 
zjištění statistické studie vypracované konzultační společností Reckon a veřejného slyšení, které se 
konalo v Drážďanech v květnu 2007. 
 
První část zprávy zkoumá postavení průmyslu v EU a na světových trzích. 
 
Evropský chemický průmysl je stále silný. Vnitřní trh měl velmi příznivý dopad. Chemický průmysl 
je oporou všech odvětví hospodářství a jeho strategie mají přímý dopad na následné uživatele. 
Chemický průmysl je zdrojem zaměstnání pro přibližně 4 miliony osob. Na světovém trhu ztratil 
chemický průmysl EU své přední postavení ve prospěch Asie. 
 
Další část informační zprávy se zabývá aspekty zaměstnanosti, výzkumem, vývojem a investicemi, 
energetikou a environmentálními otázkami. 
 
Zaměstnanost v chemickém průmyslu v EU-25 za pětileté období klesla o 5 %. Věk zaměstnanců 
se mezi roky 2001 a 2005 mírně zvýšil. Počet zaměstnanců v kvalifikovaných dělnických profesích 
se zvýšil. 
Investice a výzkum a vývoj jsou nejdůležitějšími prvky pro zajištění budoucnosti chemického 
průmyslu. Chemický průmysl je v evropském zpracovatelském průmyslu největším investorem 
do výzkumu a vývoje. 
Evropský chemický průmysl je jedním z nejvíce energeticky náročných průmyslových odvětví. EU 
a její chemický průmysl jsou ve skutečnosti obklopeny regiony či zeměmi, jejichž náklady na energii 
jsou značně nižší; tyto nižší ceny energií jsou „skrytou dotací“ pro jejich domácí chemický průmysl. 
 
Závěry zprávy stanovují hlavní trendy, příležitosti a rizika. Mezi ně patří neustálý vývoj nových 
a dokonalejších výrobků a postupů, proces komoditizace, stálá úroveň výdajů na výzkum a vývoj, 
pokles zaměstnanosti či pomalý růst výroby. 
Jednou z hlavních obav této zprávy je poměrně negativní obraz a vnímání chemického průmyslu. 
Pro chemický průmysl EU je klíčové vytvořit aktivnější politiku image, která bude podporována také 
na institucionální úrovni EU. 
Stávající regulační prostředí EU příliš nepodporuje konkurenceschopnost tohoto odvětví. EHSV 
a průmyslové odvětví vítají iniciativy „Zlepšení tvorby právních předpisů“ a „Hodnocení dopadu 
právních předpisů (RIA)“.  
 
Co se týká nařízení REACH, zpráva uvádí, že v důsledku tohoto nařízení je třeba minimalizovat 
nebezpečí zvýšení nevýrobních nákladů, kartelových dohod a neúměrné ohrožení malých a středních 
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podniků. Náklady provádění REACH se zdají přijatelné. EHSV v souladu s výsledky studií 
vypracovaných v rámci REACH v blízké budoucnosti očekává snižování výskytu rizik povolání 
a nemocí z povolání, a tedy i nižší související náklady průmyslu a společnosti. 
 

− Kontakt:  
  (Tel.: 00 32 2 546 86 28 – e-mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ENERGETIKA  
 

• Akční plán pro energetickou účinnost 
− Zpravodaj:  pan IOZIA (Zaměstnanci – IT) 
 

− Odkaz: KOM(2006) 545 v konečném znění – CESE 1243/2007 
 

− Hlavní body: 
 
EHSV vítá opatření navržená Komisí a cítí, že je zapotřebí vynaložit veškeré možné úsilí na omezení 
spotřeby energie a zajištění technické proveditelnosti více než 20% úspory. Cíl musí být v souladu 
s národními akčními plány, aby bylo zajištěno spravedlivé rozložení cílů mezi členskými státy 
v závislosti na jejich potenciálu. 
EHSV nabízí několik konkrétních doporučení a návrhů na různých úrovních:  
 

− Na horizontálnější a obecnější úrovni EHSV navrhuje zahájit specifickou debatu o životním 
stylu, „odpovědném využívání energie“ a „kvalitě života“ s cílem zvýšit povědomí 
veřejnosti. Dalšími tématy, jež vyžadují více pozornosti a jež musejí být dále posílena, jsou 
vzdělávání na všech stupních a úrovních, výzkum a vývoj a mezinárodní rozměr (partnerství, 
rámcové dohody, programy EPS, opatření navazující na Kjótský protokol). 

 

− Na politické a socio-ekonomické úrovni se doporučuje postupné řešení otázek příznívých 
daňových režimů, financování energeticky úsporných pobídek, osvědčených postupů 
v oblasti sociální odpovědnosti podniků apod. Důležitý je sociální dialog se zapojením 
občanské společnosti včetně zaměstnavatelů, odborů, ekologických organizací, ale také 
orgánů místní samosprávy. Zřejmý zůstává nedostatek koordinace dopravní politiky 
a energetické politiky.  

 

− Na techničtější úrovni Výbor předkládá několik doporučení a návrhů, jako jsou: 
 

− zařazení sítí centrálního vytápění a chlazení, podpory kombinované výroby tepla, 
elektřiny a chladu a rovněž mikrogenerace mezi priority, 

− nové integrované energetické služby a nové druhy pracovních míst, 

− rozšíření příkladu ekodesignu i na obytné domy, dopravu atd., 
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− inteligentní měření, dálková distribuce energie, optimalizace řízení sítě 

− atd. 
 

− Kontakt: pan Siegfried Jantscher 

  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Výroba energie z fosilních paliv 
− Zpravodaj:  pan ZBOŘIL (Zaměstnavatelé – CZ) 
  

− Odkaz: KOM(2006) 843 v konečném znění – CESE 1246/2007 
 

− Hlavní body: 
 

EHSV souhlasí s analýzou a popisem Komise. Vyhlídky na vytvoření a komercializaci takových 
technologií s téměř nulovými emisemi uhlíku v průběhu následujících dvou desetiletí jsou slibné. To 
však nesmí vést k tomu, že již nyní budou na základě obecného rozšíření technologií zachycování 
a skladování CO2 schvalovány strategie a cíle energetické politiky jako „závazná opatření“, neboť 
v současné době neexistují osvědčené nákladově efektivní komerční prostředky, které by sloužily 
k odstranění a sekvestraci většiny emisí CO2 z uhelných elektráren (časový rámec Komise pro 
zachycování a skladování CO2 je považován za příliš optimistický). Dalším významným tématem je 
zlepšení pracovních podmínek. Výbor vyzývá Komisi, aby vytvořila rámec pro zachycování 
a skladování CO2, jenž by pokrýval hlavní rizika, byl spolehlivý a zároveň nebyl příliš omezující. 
S neustálým zvyšováním účinnosti elektráren v krátkodobém i střednědobém horizontu a s rozvojem 
technologií pro dosažení téměř nulových emisí bude uhlí přispívat k ochraně klimatu a sehraje 
důležitou roli při naplňování budoucích energetických potřeb.  

 
− Kontakt: pan Siegfried Jantscher  
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

3. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA – P ŘEDPISOVÝ RÁMEC  
 

• Zjednodušení právního prostředí v oblasti strojírenství 

− Zpravodaj:  pan IOZIA (Zaměstnanci – IT) 
 

− Odkaz: Průzkumné stanovisko – CESE 1238/2007 
 

− Hlavní body:  
 
Evropští komisaři, paní Wallströmová a pan Verheugen, požádali Výbor o vypracování průzkumného 
stanoviska ke zjednodušení právního prostředí ve strojírenství. Zjednodušení a zlepšení acquis 
Společenství je pro Evropskou komisi jednou z hlavních priorit.  
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Komise považuje Evropský hospodářský a sociální výbor za záruku transparentnosti v analýze obecné 
souvislosti právního rámce v oblasti strojírenství, nad rámec právních předpisů příslušného odvětví. 
 
Výbor podporuje iniciativy Komise zaměřené na posílení konkurenceschopnosti a zlepšení výchozího 
právního rámce prostřednictvím lepší a účinnější právní úpravy zohledňující situaci v odvětví, 
ve kterém působí desítky tisíc malých a středních podniků.  
 
Výbor doufá, že budou personálně posíleny útvary Komise zabývající se koordinací, monitorováním 
a v některých případech i kontrolou řízení způsobů akreditace, činnosti oznámených subjektů 
a kvality jejich certifikací.  
Výbor požaduje, aby v rámci normalizace bylo všem zainteresovaným stranám umožněno podílet se 
ex ante na stanovování pravidel.  
 
V souvislosti s „harmonizovanou“ normalizací se Výbor domnívá, že zejména malým a středním 
podnikům by měla být zpřístupněna zdarma nebo nanejvýš za symbolickou cenu.  
 
Výbor zdůrazňuje, že je třeba odstranit veškeré neoprávněné administrativní náklady, čímž se výrazně 
sníží zátěž pro výrobní systém. 
 
Výbor doufá, že Komise vážně uváží potřebu zvýšit stabilitu normalizace a vyhoví doporučením 
hospodářských subjektů a hlavních zainteresovaných stran. Výbor doporučuje Komisi, aby před 
vydáním právního předpisu zhodnotila, zda by cílů nebylo možno dosáhnout jinak, například 
samoregulací nebo společnou regulací. 
 
Výbor požaduje, aby byly odstraněny technické překážky uskutečnění vnitřního trhu.  
 
Výbor doporučuje, aby budoucím právním předpisům vždy předcházelo pečlivé posouzení dopadu 
ex ante, se zohledněním stupně proporcionality a po jejich vydání také následovalo velmi přísné 
monitorování. 
 
V souladu s legitimními zásadami bezpečnosti pracovníků, občanů a životního prostředí bude 
při určování všech těchto společných iniciativ zaměřených na podporování růstu zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti v tomto odvětví hrát zásadní roli evropský odvětvový sociální dialog. 
 

− Kontakt: pan Jean-Pierre Faure 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
Doplňující stanovisko:  

• CCMI 042 Zjednodušení právního prostředí ve strojírenství  

− Zpravodaj: pan van IERSEL (Zaměstnavatelé – NL) 

− Odkaz: doplňující stanovisko – CESE 694/2007 fin 

− Kontakt: pan Pol Liemans (tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@eesc.europa.eu) 
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• CARS 21 
− Zpravodaj:  pan DAVOUST (Zaměstnavatelé – FR) 

 
− Odkaz: KOM(2007) 22 v konečném znění – CESE 1239/2007 
 

− Hlavní body:  
 
Výbor vítá odhodlání rozvíjet globální přístup a zapojit jednotlivé rozměry rozvoje průmyslu a jeho 
konkurenceschopnosti i jednotlivé zúčastněné strany. Vítá snížení administrativní zátěže, a to díky 
nahrazení 38 směrnic Společenství odpovídajícími předpisy EHK OSN.  
 
Vzhledem k obtížím spojeným s prováděním tohoto přístupu, tj skutečnosti, že: 
 

− důsledkem snahy o shodu je to, že se různá nutná rozhodnutí odkládají; 
 

− obsah analýzy a doporučení velmi závisí na složení uvažované skupiny zúčastněných stran; 
 

− volba integrovaného přístupu může vést k tomu, že při analýze otázek, jež je třeba řešit, 
se bude rozmělňovat odpovědnost. 

 
EHSV doporučuje: 
 

− nechat průmyslníkům čas na vyvinutí technologií, jež jsou nezbytné, aby bylo možné čelit 
přísnějším požadavkům, a nedošlo současně k významnému zvýšení cen výrobků a nakonec 
ke zpomalení rychlosti obnovy vozového parku; 

 

− neomezovat přístup k otázkám životního prostředí na otázku CO2 a nesoustřeďovat 
se výhradně na technologická řešení, aby byl vyvinut komplexnější a úplnější přístup k místu 
automobilů a silniční dopravy v evropských společnostech; 

 

− uspořádat fórum o restrukturalizaci, na rok 2009 plánovat bilanci a studie o dopadu, 
ze kterých by se mělo vycházet, přičemž by měl být zachován integrovaný přístup zastávaný 
v CARS 21 a mělo by se dbát na to, aby se mu dostalo větší legitimity; 

 

− zapojit příměji a dříve EHSV, jehož povaha a složení jsou předurčeny k tomu, aby umožnily 
tento způsob zapojení různých složek evropských společností do politik, které vede Komise 
v jejich službách. 

 

− Kontakt: pan Luís Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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• Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla 

 Stanovisko kategorie C 
 

− Odkaz: KOM(2007) 344 v konečném znění – CESE 1242/2007 
 

− Kontakt: pan João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

4. HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA  
 

• Posílení eurozóny 
− Zpravodaj : pan BURANI (Zaměstnavatelé – IT) 

− Spoluzpravodaj: pan DERRUINE (Zaměstnanci – BE) 

 
− Odkaz: KOM(2006) 714 v konečném znění (SEC(2006)1490) – CESE 1261/2007 

 

− Hlavní body: 
 
Pokud jde o integraci finančních trhů, jsou nezbytné normy pro zajištění optimální ochrany zájmů 
spotřebitelů. EHSV doufá, že pořádáním společných schůzí Euroskupiny a Rady ve složení pro 
zaměstnanost a sociální politiku bude možné dosáhnout konvergence hospodářských, měnových 
a zaměstnaneckých politik. Jednotlivé vlády by měly eurozónu s přesvědčením podporovat. Dále by 
bylo žádoucí, aby země, které k eurozóně nepřistoupily v okamžiku zavedení eura, jasně projevily své 
záměry do budoucna. Vzhledem k významu, který má euro jakožto mezinárodní měna, by měla být 
znovu důrazně navržena kandidatura eurozóny na místo v Mezinárodním měnovém fondu. Nebyl by 
při tom vyloučen žádný ze současných členů, spíše by bylo o jednoho člena více. Spíše kontroverzní 
myšlenkou je vytvořit evropský stabilizační fond, který by byl financován z rozpočtových přebytků 
v příznivých obdobích a sloužil by k financování projektů v zájmu Společenství. 
 

− Kontakt: pan Gilbert Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

• Tendence na finančních trzích 

− Zpravodaj:  pan DERRUINE (Zaměstnanci – BE) 

 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy CESE 1262/2007 
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− Hlavní body: 
 
Doporučení se týkají několika oblastí: 

 
Je důležité vytvořit statistické nástroje, které by umožnily přesněji vymezit odvětví zajišťovacích 
investičních fondů (hedge funds) a soukromých investičních fondů (private equities). Na zajišťovací 
investiční fondy a soukromé investiční fondy by bylo třeba uplatnit obezřetnostní normy. Měla by být 
novelizována směrnice SKIPCP, tak aby pokrývala soukromé investiční fondy a nutila je k větší 
transparentnosti. Komise by měla podporovat iniciativy, jejichž cílem je podpořit úroveň 
informovanosti, a zvláště chápání spotřebitelů finančních služeb, a v těchto iniciativách pokračovat. 
Podniky kótované na burze, jež byly odkoupeny, by měly být povinné zveřejňovat minimum 
informací, když jsou staženy z burzy. 
 
Poskytování finančních výhod by mohlo motivovat penzijní fondy k zařazení kvality a sociální 
odpovědnosti do jejich strategií finančního investování. Komise a členské státy musí dbát na to, aby 
se společenská odpovědnost firem týkala investičních fondů. Statistiky týkající se mezd (či příjmů) by 
se měly vyjadřovat alespoň v kvintilech. 
 
Vzhledem k tomu, že velký počet velmi krátkodobých investičních rozhodnutí se přijímá v daňových 
rájích (offshore), Výbor vyzývá Radu, Komisi a ECB, aby posoudily možnost zásahu, který bude 
vycházet z článku 59 Smlouvy. Výbor zdůrazňuje význam posílení koordinace daňových politik se 
stanovením minim, zejména pro jednotlivé formy zdanění kapitálu.  
 

− Kontakt: pan Gilbert Marchlewitz 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.Marchlewitz@eesc.europa.eu) 

 

• Hospodářské politiky a průmyslová strategie 
− Zpravodajka:  paní FLORIO (Zaměstnanci – IT)  

  

− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1263/2007 
 

− Hlavní body: 
 
Hlavní směry hospodářské politiky by měly být více sladěny iniciativami lisabonské agendy a měly 
by stanovit investice do inovací a nových technologií v oblasti průmyslu. Evropská investiční banka 
musí významně přispět prostřednictvím pobídek pro výzkum a vývoj. Je třeba odbourat byrokracii, 
zejména pro MSP. Daňové pobídky by měly být stimulem k investicím podniků do výzkumu 
a vývoje. Je třeba přijmout opatření na účinnou regulaci účasti finančních kruhů na činnosti podniků. 
EU musí přijmout větší finanční závazky v oblasti výzkumu a vývoje. Ochrana práv duševního 
vlastnictví by měla být zajištěna díky příslušným evropským nástrojům. Vzdělávací instituce si musí 
uvědomit, že je potřebné připravovat studenty s kvalifikacemi vhodnými pro potřeby podnikatelské 
sféry. Jedním ze způsobů, jak tyto vazby zlepšit, je budování podnikatelských parků v univerzitních 
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areálech a také zhodnocení evropských středisek excelence a na druhé straně Evropského 
technologického institutu. 
 

− Kontakt: pan Gilbert Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

• Obstavení bankovních účtů (zelená kniha) 
− Zpravodaj:  pan PEGADO LIZ (Různé zájmy – PT) 

 
− Odkaz: KOM(2006) 618 v konečném znění – CESE 1237/2007 
 

− Kontakt: pan João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 
 

5. MEZINÁRODNÍ OBCHOD A GLOBALIZACE  
 

• Integrace globálního obchodu a outsourcing 
− Zpravodaj:  pan ZÖHRER (Zaměstnanci – AT) 

− Spoluzpravodaj: pan LAGERHOLM (Kat. 1 – SE) 

 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy– CESE 1255/2007 
 

− Hlavní body: 
 
Obchod s meziprodukty je jednou z hlavních hybných sil průmyslových změn a představuje zvláštní 
formu mezinárodní dělby práce. Fenomén offshore outsourcingu (měřen na základě externích 
obchodních toků s meziprodukty) je synonymem organizace výroby založené na dělbě práce, při které 
se podniky specializují na to, co nejlépe a cenově nejvýhodněji umí. Toto stanovisko se zaměřuje 
pouze na tuto stránku fenoménu offshore outsourcingu. 
 
Stanovisko analyzuje vývoj celosvětového obchodu, přičemž vychází ze studie Komise EU, která byla 
uveřejněna v posledním čtvrtletí roku 2006, a zkoumá důvody rostoucího offshore outsourcingu, jak 
z hlediska zboží, tak služeb, a silné a slabé stránku EU. V rámci tohoto procesu identifikuje vítěze 
a poražené a dochází k závěrům a doporučením pro evropský průmysl. 
 
Pro tento offshore outsourcing existuje řada důvodů: Nižší náklady (mzdy/sociální ochrana), ale 
významnou úlohu hrají také ceny surovin či blízkost nových rostoucích trhů. Jiné důvody jako nižší 
náklady vyplývající z méně striktních zákonů o životním prostředí či daňové pobídky mohou být 
dalším hnacím motorem offshore outsourcingu. Cenově výhodný a účinný dopravní systém je 
základním předpokladem pro offshore outsourcing.  
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EU si celkově úspěšně udržela vedoucí postavení v celosvětovém obchodě, a to jak v odvětví zboží, 
tak služeb. Evropské hospodářství má vedoucí postavení na trhu v řadě průmyslových odvětví 
s technologiemi střední úrovně a u kapitálově náročného zboží. Obavy vzbuzuje rostoucí obchodní 
deficit s Asií a relativně slabý výkon EU v oblasti IKT. Vývoj obchodu s meziprodukty v EU je 
pozitivní, EU však musí věnovat maximální pozornost rozdělení takto získaných výhod.  
 
EU se musí v tomto smyslu zasazovat za spravedlivé podmínky a udržitelný rozvoj světového 
obchodu (hospodářský, sociální a ekologický). EU by si měla být vědoma svých silných stránek 
a měla by je dále rozvíjet. Právě oblasti s technologiemi střední úrovně se vyznačují často vysokou 
schopností inovace. Dále pak je zapotřebí uskutečnit i investice do materiálního vybavení a nápadů 
pro nové oblasti. 
 
Vzhledem k vývoji offshore outsourcingu je naléhavě zapotřebí provést více analýz, které budou mít 
diferencovanější přístup. Výbor doporučuje Komisi provádět takové analýzy, které by se zabývaly 
i možným scénářem pro krátkodobou a střednědobou budoucnost, a zapojit do nich i příslušné 
subjekty. Tyto analýzy mohou být také součástí odvětvových průzkumů v rámci nové průmyslové 
politiky a sloužit jako základ pro debaty vedené v rámci odvětvového sociálního dialogu. 
 
Hlavní odpovědi na výzvy, před kterými stojí Evropa a které se týkají integrace světového obchodu 
a narůstajícího offshoringu evropské produkce, se nacházejí v Lisabonské strategii. Následující body 
jsou dle Výboru rozhodující pro to, aby se Evropa přizpůsobila procesu globalizace a zůstala 
konkurenceschopná: dokončení a posílení vnitřního trhu; podpora inovací, a podpora zaměstnanosti. 
 

− Kontakt: paní Muñoz 

 (Tel.: 00 32 2 546 8373 – e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 
 

6. DANĚ 
 

• Daňové pobídky pro VaV 
− Zpravodaj:  pan MORGAN (Zaměstnavatelé – UK) 
 

− Odkaz: KOM(2006) 728 v konečném znění – CESE 1260/2007 
 

− Hlavní body:  
 
EHSV doporučuje, aby každý členský stát využil optimální kombinaci možných daňových pobídek 
k usnadnění přežití a růstu malých a středních podniků ve svém hospodářství. V této souvislosti je 
Výbor překvapen, že se sdělení nezmiňuje o daňových úlevách určených na pomoc vytváření kapitálu 
pro nové podniky. 
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EHSV mimo jiné doporučuje, aby sdělení bylo rozšířeno tak, aby obsahovalo patenty a licence, aby 
členské státy zlepšily využívání daňových pobídek pro VaV pro průmyslové účastníky nadnárodních 
výzkumných projektů, aby členské státy prozkoumaly možnosti snížení nákladů uložených státem 
mladým podnikům provádějícím VaV, aby dary a výzkumné fondy mohly v rámci EU volně proudit, 
aby byla podporována přeshraniční mobilita výzkumných pracovníků, aby Komise vypracovala 
společný systém vzájemného uznávání certifikátů pro VaV, aby se dospělo k jednotné definici VaV 
a inovací v EU pro daňové účely a aby se zvýšily investice veřejného sektoru do univerzit a státem 
financovaných výzkumných ústavů. 

 
− Kontakt: paní Imola Bedı 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 

• Koordinace přímých daní 
− Zpravodaj:  pan NYBERG (Zaměstnanci – SE) 

 
− Odkaz: KOM(2006) 823 v konečném znění 
  KOM(2006) 824 v konečném znění - {SEC(2006) 1690} – CESE 1264/2007 
  KOM(2006) 825 v konečném znění 
 

− Hlavní body: 
 
S ohledem na cíle a zaměření činností v oblasti zdanění a vnitřního trhu souhlasí Evropský 
hospodářský a sociální výbor s názorem Komise, že pomocí koordinace a spolupráce mezi členskými 
státy je možno dosáhnout cílů daňové politiky a chránit daňové základy.  
 
Pokud jde o kompenzace přeshraničních ztrát, dle názoru EHSV by související problémy mohly být 
dlouhodobě vyřešeny pomocí společného základu pro daň z příjmu právnických osob (CCCTB). 
Uplatňování vnitrostátních předpisů o úlevách za ztráty na přeshraniční situace je velice 
problematické jak z právního, tak ze sociálně-ekonomického hlediska. 
 
Co se týče převodu nerealizovaných zisků podniků mezi členskými státy, EHSV považuje za sporné 
zakládat návrh pouze na případu týkajícím se fyzických osob a upozorňuje na nutnou spolupráci mezi 
daňovými úřady, která by měla zajistit, že zainteresované členské státy obdrží svůj zákonný podíl 
daňového výnosu. 

 
− Kontakt: paní Imola Bedı 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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7. ZDRAVÍ A OCHRANA SPOT ŘEBITELE  
 

• Práva pacientů 
− Zpravodaj:  pan BOUIS (Různé zájmy – FR) 
 
– Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1256/2007 
 
− Hlavní body: 
 
S ohledem na Evropskou listinu základních práv, na sdělení Komise s názvem „Konzultace týkající se 
akce Společenství v oblasti zdravotnických služeb“, na prohlášení Rady ve složení pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 1. června 2006 o společných hodnotách 
a zásadách ve zdravotních systémech Evropské unie, na judikaturu Soudního dvora Evropských 
společenství týkající se mobility pacientů, na zprávu Evropského parlamentu o mobilitě pacientů 
a vývoji zdravotní péče v Evropské unii, na usnesení Parlamentu ze dne 15. března 2007, EHSV 
vyzývá Evropskou komisi, aby se zasadila o provádění zdravotní politiky dodržující práva pacientů, 
pro níž je nezbytný:  

 

− komparativní přehled a analýza institucionálních a deontologických požadavků, jež jsou 
uplatňovány v každé zemi Evropské unie, 

 

− vytvoření co nejvhodnějších všeobecně uplatnitelných postupů v rámci Společenství, 
 

− programové hodnocení uplatňování vyhlášek a přijatých politik, 
 

− rozšíření výsledků těchto činností mezi odpovědné činitele jednotlivých států a zástupce 
různých socioprofesních kategorií a zúčastněných uživatelů, 

 

− zavedení evropského dne práv pacientů. 
 
Účinnost individuálních práv bude z velké části záviset na společném řešení podpory tohoto přístupu, 
a proto je nezbytné usilovat o zavedení demokracie ve zdravotnictví, která s sebou přináší kolektivní 
zapojení uživatelů a jejich zastoupení na různých stupních systému zdravotní péče. 
 
Práva pacientů jsou jedním z projevů lidských práv, v žádném případě však nejsou projevem 
vedlejším: vyjadřují vůli pacientů, kteří nechtějí být považováni za osoby stojící mimo, především 
mimo společnost.  
 
Je třeba uznat, že uživatelé systému zdravotní péče jsou dnes vnímavější k podmínkám péče, a to 
na základě vlastní zkušenosti i díky tomu, že získávají stále více informací. 
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Je tedy zapotřebí diskutovat o místě pacienta v systému, jenž o něm rozhoduje, se snahou 
o transparentnost postupů a respekt vůči jednotlivcům. 
 
Nejde o to, zavést právně-spotřební chování, avšak o uznání skutečnosti, že pacient je dostatečně zralý 
na to, aby se podílel na rozhodnutích, jež se ho týkají, a to s ohledem na dodržení jeho práv.  
 
Dát slovo uživatelům a jejich zástupcům je o to nezbytnější, čím více zdravotní problematika proniká 
do jiných oblastí: způsobu výroby, způsobu života, pracovních podmínek, ochrany životního prostředí 
atd. To předpokládá rozhodnutí týkající se společnosti, hospodářství a etiky, která přesahují výlučnou 
odpovědnost zdravotníků. 
 

− Kontakt: pan Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 

 

• Limity reziduí v potravinách živočišného původu 
− Zpravodaj: pan COUPEAU (Různé zájmy – FR) 
 
− Odkaz: KOM(2007) 194 v konečném znění – 2007/0064 (COD) – CESE 1251/2007 
 
– Kontakt: paní Yvette Azzopardi 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

8. VNĚJŠÍ VZTAHY  
 

• Zapojení občanské společnosti na místní úrovni do provádění akčních 
plánů evropské politiky sousedství z hlediska vyrovnaného a udržitelného 
rozvoje 

− Zpravodaj : pan IULIANO (Zaměstnanci – IT) 
 

− Odkaz: Informační zpráva – CESE 504/2007 fin 
 

− Hlavní body: 
 
Informační zpráva, která bude předložena na příštím evropsko-středomořském summitu 
hospodářských a sociálních rad a podobných institucí v Aténách ve dnech 15. a 16. října 2007, byla 
vypracována ve spolupráci s hospodářskými a sociálními radami Řecka, Francie, Tuniska, Izraele 
a Palestiny.  
 
Zpráva se zaměřuje na jižní sousední země a zdůrazňuje potřebu zapojit občanskou společnost 
na místní a regionální úrovni v partnerských zemích do provádění Evropské politiky sousedství. Cíl 
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hospodářské a sociální soudržnosti bude třeba začlenit také do národních akčních plánů (NAP) 
a orgány státní a místní veřejné správy budou muset přijmout všechna nezbytná opatření na podporu 
a rozvoj účasti sociálních partnerů a socio-profesních organizací na regionální a místní úrovni. Je 
třeba začít vytyčením národních akčních plánů a pokračovat v průběhu celého rozhodovacího procesu 
a následně při provádění a hodnocení reforem. 
 
Poradní orgány na vnitrostátní, regionální a místní úrovni mají rozhodující úlohu v podpoře zapojení 
a při dosahování územního rozvoje, který bude vyvážený a udržitelný ze sociálního 
a environmentálního hlediska. Jejich zapojení zajistí velkou vlastní odpovědnost obyvatel 
partnerských zemí za provádení EPS a vyšší celkovou úspěšnost této politiky. 
 
V koordinaci s hospodářskými a sociálními radami zemí Euromed dá EHSV k dispozici svoji 
kompetenci a zkušenost v oblasti podpory hospodářské a sociální soudržnosti. EHSV bude také úzce 
spolupracovat s Výborem regionů na rozvoji všech vhodných součinností správních orgánů 
a organizované občanské společnosti na regionální a místní úrovni 
 

− Kontakt: paní Laila Wold 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 58 – e-mail: laila.wold@eesc.europa.eu) 
 
 

9. SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A SOCIÁLNÍ UKAZATELE  
 

• Harmonizace ukazatelů zdravotního postižení 
− Zpravodaj:  pan JOOST (Různé zájmy – EE) 
 

− Odkaz: průzkumné stanovisko – CESE 1259/2007 
 

− Hlavní body: 
 
Schválení plánu společně s vytvořením souboru ukazatelů a kvantitativních cílů, kterých musejí 
členské státy v řadě dohodnutých prioritních oblastí dosáhnout, by bylo správnou cestou vpřed 
směrem k pokroku v tom, aby se rovné příležitosti staly pro zdravotně postižené osoby skutečností. 
 
Komise a členské státy by se měly zaměřit na shromažďování spolehlivého a koherentního souboru 
ukazatelů stejně jako kvantitativních cílů ve všech určených oblastech statistiky a politických cílech, 
přičemž každý členský stát toho bude muset dosáhnout ve stanoveném čase.  
 
Skupina na vysoké úrovni zabývající se zdravotním postižením by měla schválit seznam priorit pro 
sběr údajů opírající se o existující seznam ISTAT. 
 
Členské státy by se měly i nadále snažit shromažďovat údaje o zdravotním postižení na základě 
šetření, jež by měla být zveřejňována pravidelně, například každé dva roky.  
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Šetření pracovních sil v EU by mělo pravidelněji hodnotit pokrok, jehož bylo dosaženo.  
 
Evropská komise by měla do šetření Eurostatu začlenit koherentní modul o zdravotním postižení 
obsahující výše uvedené prvky a pravidelné zprávy, které by umožňovaly řádné hodnocení politik, ale 
i určení priorit. 
 
Organizace postižených osob v členských státech by měly být zapojeny do prací ke stanovení 
ukazatelů, které jsou v příslušném členském státě považovány za prioritní.  
 
– Kontakt: paní Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 

• Trestněprávní ochrana životního prostředí 
− Zpravodaj : pan RETUREAU (Zaměstnanci – FR) 
 
− Odkaz: KOM(2007) 51 v konečném znění – 2007/0022 (COD) – CESE 1248/2007 
 

− Hlavní body: 
 
Výbor schvaluje, aby vážná poškození životního prostředí mohla být stíhána trestním právem. 
Opětovně tvrdí, že podle jeho názoru musí mít Komise pravomoc přinutit členské státy používat 
přiměřené a odrazující trestní postihy, pokud je to nezbytné k zabezpečení toho, aby byly uplatněny 
politiky Společenství, zejména v oblasti ochrany životního prostředí proti závažným poškozením; tyto 
postihy musí být uplatňovány v rámci trestněprávního systému každého z členských států. Konečně 
Komise musí mít možnost kontrolovat účinnost trestního práva používaného v dotyčné oblasti a tuto 
pravomoc vykonávat aktivně. 
 
Výbor nepopírá, že porušení práva v rámci zločineckých organizací musí být trestné a že je v této 
souvislosti třeba sblížit trestněprávní normy členských států, avšak pokud jde o tuto oblast, Smlouva 
a judikatura jsou jasné: k přiblížení trestněprávních norem členských států může dojít pouze v rámci 
policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, jak stanovuje hlava VI Smlouvy o Evropské unii, 
nikoli v rámci Smlouvy o založení Evropských společenství, jak navrhuje Komise. 
 
Je toho názoru, že pravomoc Společenství by se měla omezovat na stanovení povinností, jež je třeba 
dodržovat, a zmínku o náležitosti trestního postihu. K dalšímu kroku a stanovení systému postihů by 
bylo nutné použít rámcové rozhodnutí, jež by vycházelo z hlavy VI Smlouvy o EU. 
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Výbor si rovněž klade otázku, zda právo Společenství může sahat tak daleko, že stanoví horní hranici 
trestu.  
 
Výbor si přeje, aby zjevné politické aspekty vyplývající z rozdělení pravomocí a úloha, jakou by 
podle něj měl mít Parlament pro veškerou legislativu týkající se trestněprávních věcí, byly předmětem 
přesnější judikatury Soudního dvora anebo předmětem interinstitucionální dohody nebo reformy, 
kterou by mohla právě probíhající mezivládní konference začlenit do reformy smluv; vzhledem 
k naléhavé potřebě přijmout účinné sankce pro ochranu životního prostředí Výbor upřednostňuje 
druhou možnost. 
 

− Kontakt: paní Yvette Azzopardi 
  (Tel.: 00 32 2 546 9 818 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Látky s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem v chovech zvířat  
− Zpravodaj: pan JÍROVEC (Různé zájmy – CZ) 
 
− Odkaz: KOM(2007) 292 v konečném znění – 2007/0102 (COD) – CESE 1253/2007 

 
− Kontakt: paní Yvette Azzopardi   

  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 

• Údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na 
zdraví 

 Stanovisko kategorie C 

 
− Odkaz: KOM(2007) 368 v konečném znění – CESE 1254/2007 
 

− Kontakt: paní Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

11. RYBOLOV  
 

• Rybolov/správa údajů a podpora vědeckého poradenství 
− Zpravodaj: pan SARRÓ IPARRAGUIRRE (Různé zájmy – ES) 
 
− Odkaz: KOM(2007) 196 v konečném znění – 2007/0070 (CNS) – CESE 1252/2007 
 

− Hlavní body: 
 
EHSV obecně vítá návrh nařízení. S obavami ovšem sleduje trvalý nárůst předpisů Společenství, což 
s sebou přináší více správní zátěže. EHSV má v tomto případě jisté pochybnosti, zda návrh nařízení 
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skutečně přinese zjednodušení a zda přispěje ke snížení správní zátěže jak pro členské státy, tak i pro 
dotčené subjekty. 
  
EHSV se domnívá, že: 
 

− definice „koncového uživatele“, kterou používá Evropská komise, je nepřesná, neboť je 
definuje jako „fyzické nebo právnické osoby nebo organizace se zájmem o vědeckou 
analýzu údajů týkajících se odvětví rybolovu“, přičemž Výbor si myslí, že podle této 
definice by mohl být koncovým uživatelem kdokoliv. z toho důvodu navrhuje Komisi, aby 
definici upravila tak, aby formulace byla mnohem přesnější; 

 

− Komise by měla více upřesnit důvody porušování vedoucí k sankcím uplatňovaným vůči 
členským státům a pozměnit odpovídajícím způsobem finanční opravy; 

 

− Komise by měla přesně stanovit financování programů pro pozorovatele na moři 
prostřednictvím členských států a maximálně omezit vlastní výběrové programy, které mají 
být prováděné posádkou, neboť mohou posádku nadměrně zatěžovat; 

 

− v souvislosti s posouzením dopadů rybolovné činnosti na životní prostředí je nutné, aby 
Komise jasně stanovila, jaké údaje budou zapotřebí a kdo je sesbírá; 

 

− v souvislosti se správou a využíváním shromážděných základních údajů je nutné poukázat 
na význam důvěrného nakládání se shromážděnými údaji, což je důležité pro všechny, kteří 
k nim mají dle návrhu nařízení přístup; 

 

− měla by být odstraněna podmínka týkající se zajištění přístupu pracovníků provádějících 
shromažďování hospodářských údajů do podnikových prostorů, neboť to může z právního 
hlediska být problematické. 

 
EHSV považuje za velmi uspokojivé, že se návrh ve větší míře věnuje environmentálním aspektům 
rybolovné činnosti a že na jeho základě mohou být získány údaje, které jsou nutné pro uplatňování 
řízení rybolovu založeného na přístupu zohledňující ekosystém. 
 

− Kontakt: paní Yvette Azzopardi 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

12. DOPRAVA 
 

• Letištní poplatky 
− Zpravodaj:  pan McDONOGH (Zaměstnavatelé – IE) 
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− Odkaz: KOM(2006) 820 v konečném znění – 2007/0013 (COD) – CESE 1244/2007 
 

− Hlavní body: 
 
Komise by měla stanovit koncepční kritéria pro různé typy letišť a tak zajistit, že letiště budou 
praktická, funkční a obchodně odůvodnitelná v případech, kdy jsou náklady financovány z letištních 
poplatků. 
 
Za bezpečnost na letišti by měl platit stát. Jedná se o vnitrostátní bezpečnostní problém. 
 
Stavba a provozování regionálních letišť by měly být podporovány. V ekonomice regionů mají 
významnou úlohu. Napomáhají rovněž snížit zahlcení větších letišť a často poskytují cennou pomoc 
při pátracích a záchranných operacích. 
 
Letiště je nutno považovat za poskytovatele základní veřejné služby, nemusí tedy nutně vydělávat 
peníze a za určitých okolností mohou vyžadovat finanční pomoc. 
 
Komise by měla stanovit rozsah poplatků, které musí nejmenší letiště požadovat, aby vyhověla 
požadavkům směrnice, i když objemem cestujících se tyto případy nejeví ekonomicky prospěšné. 
 
Letiště jsou povinna se přizpůsobit minimálně přesným regulačním požadavkům. Vzhledem 
k nákladům spojeným s plněním předpisů vždy nelze vyhovět tlaku ze strany nízkonákladových 
společností, které žádají snížení úrovně služeb a s ním související snížení letištních poplatků. Z tohoto 
důvodu by letiště měla mít právo promítnout své provozní náklady do systému poplatků a touto 
formou je získat zpět bez ohledu na úroveň služeb požadovanou leteckou společností. 
 
K rychlému odbavení pravidelných cestujících by měla být zavedena biometrická bezpečnostní 
opatření. V případě potřeby mohou být vyžadovány poplatky. 
 
Letiště musí zabezpečit, aby jejich zařízení a služby vyhovovaly, v souladu s platnými evropskými 
právními předpisy v této oblasti, specifickým požadavkům cestujících s postiženími a onemocněními. 
 

− Kontakt: pan Sven Dammann  
  (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary 
a autobusy (přepracované znění) 

− Zpravodaj:  pan ALLEN (Různé zájmy – IE) 
 

− Odkaz: KOM(2007) 264 v konečném znění – 2007/0097 (COD) – CESE 1247/2007 
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− Kontakt: pan Sven Dammann 

  (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

13. ZEMĚDĚLSKÉ STROJE 
 

• Zemědělské traktory – ochranné konstrukce  

 Stanovisko kategorie C 
 

− Odkaz: KOM(2007) 310 v konečném znění – CESE 1240/2007 
 

− Kontakt: pan João Pereira dos Santos 

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• Kolové traktory – odtahové úchyty  

 Stanovisko kategorie C 
 

− Odkaz: KOM(2007) 319 v konečném znění – 2007/0117 (COD) – CESE 1241/2007 
  

− Kontakt: pan João Pereira dos Santos 

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
 
 

 
 


