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Plenárního shromáždení se zúcastnila paní Neelie KROES, evropská komisarka, která vystoupila 
s príspevkem na téma reforma státní podpory v perspektive Lisabonské strategie: prípad inovace. 
 

1.  DEMOKRACIE, DIALOG, DISKUSE: PLÁN „D“ PRO EVROPU 
 

• Období pro úvahu a poté: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi 
– Zpravodajka: paní Jillian van TURNHOUT (Ruzné zájmy – nezávislá) 

 
– Odkazy: KOM(2005) 494 v konecném znení – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Klícové body: 

 
Po zralé úvaze se Výbor rozhodl pro strucnou a velmi úcinnou odpoved na sdelení Evropské 
komise. Touto odpovedí je nekolik konkrétních opatrení, díky kterým se Výbor domnívá, že bude 
moci sám ci ve spolupráci s ostatními institucemi významne prispet k rozsáhlé diskusi, která se 
uskutecní v prubehu období pro úvahu a poté. Dva základní vzkazy jsou následující: na jedné 
strane predpokládat ustanovení Ústavní smlouvy týkající se demokratického života Unie tím, že 
bude od nynejška provádena participativní demokracie díky dvema pilírum Spolecenství, jimiž jsou 
obcanský dialog a posilování evropského sociálního dialogu, což je hmatatelnejší skutecnost, a na 
strane druhé dohlížet nad tím, aby mohl být vyslyšen hlas organizované obcanské spolecnosti a 
jejích zástupcu v rámci této rozsáhlé diskuse.  
 

–  Kontaktní osoba:  pan Martin Westlake 
 (Tel. 00 32 2 546 92 26 - E-Mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2.  ZNALOST, INOVACE, KONKURENCESCHOPNOST, 
ZAMESTNANOST: LISABONSKÁ STRATEGIE A STÁTNÍ 
PODPORA 

 

• Smerování k evropské znalostní spolecnosti – Príspevek organizované 
obcanské spolecnosti k Lisabonské strategii 

− Zpravodaj: pan OLSSON (Ruzné zájmy - SE) 
− Spoluzpravodajové: paní BELABED (Zamestnanci - AT) 
 pan VAN IERSEL (Zamestnavatelé - NL) 
 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1500/2005 
 
− Klícové body: 
 

Clenské státy, Evropská komise, Evropský parlament a národní parlamenty, obchodní a financní 
instituce stejne tak jako obcanská spolecnost se musí zapojit do Spolecného evropského prostoru 
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znalostí zamereného na všechny obcany, organizace a podniky a založeného na jasne definovaných 
cílech, kritériích hodnocení, harmonogramech a jasných funkcích. 

 
Soucinnost mezi Spolecným evropským prostorem znalostí a vnitrním trhem prinese nový 
potenciál rustu. Prekážky vnitrního trhu, jež brání prechodu ke znalostní ekonomice, je proto 
nutno co nejdríve odstranit. 
 
Proto je nutno stimulovat volný pohyb pracujících, výzkumných pracovníku a studentu, a dále 
odpovídající mzdy a pracovní podmínky. 
 
EU, clenské státy a regiony musejí preorientovat verejné výdaje smerem k investicím na podporu 
rustu. Clenské státy by se ve spolupráci se soukromými zúcastnenými stranami mely zavázat k 
realizaci „Národního programu na podporu znalostí“, opírajícího se o financování ze strany EU. 
 
EHSV naléhave vyzývá k podpore návrhu Evropské komise týkajících se Financního výhledu pro 
financování výzkumu, inovací a vzdelávání 2007–2013. 
 
EHSV naléhave vyzývá podnikatelský sektor, financní instituce a soukromé nadace ke zvýšení 
investic do znalostní ekonomiky, pricemž je tyto investice nutno podporit danovými pobídkami.  
 
Evropská komise by mela mít vetší pravomoc pro udávání smeru politik a sledování pokroku. 
 
EHSV navrhuje spuštení stálé strukturované debaty zamerené na posílení motivace vedoucích 
pracovníku na všech úrovních a rozvíjení dialogu s obcany. 
 
Parlamenty clenských státu a národní hospodárské a sociální výbory mají v této debate klícovou 
úlohu a musí se jí zúcastnit. Zapojit by se také meli cinitelé na místní a regionální úrovni.  
 
Soukromé zainteresované subjekty by mely jednat a brát na sebe zodpovednost prostrednictvím 
konkrétních príspevku a akcí. Sociální a obcanský dialog jsou duležitými nástroji rozvoje politiky 
celoživotního vzdelávání, inovací a technologií. 
 
Solidní makroekonomická politika zamerená na rust a zamestnanost by mela vytvorit podmínky 
pro budování znalostní spolecnosti a postavit do popredí zájmu politiky na podporu poptávky 
po nových technologiích. 
 
EHSV znovu pripomíná svoji výzvu k provádení Charty celoživotního vzdelávání na všech 
úrovních. Tuto chartu by mely podporovat verejné i soukromé investice i strukturální fondy. 
Politiky zamestnanosti a nové formy sociální ochrany musejí vytvorit príznivé podmínky pro to, 
aby se pracující mohli plne úcastnit celoživotního vzdelávání. 

 
Je zapotrebí podporit prumyslové regiony, technologické parky a další typy inovativního prostredí. 

 
− Kontaktní osoba : pan Gilbert Marchlewitz 
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 (tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 

• Technologické parky a prumyslové zmeny 
– Zpravodaj: pan TÓTH (Ruzné zájmy - HU) 
– Spoluzpravodaj: pan KUBÍCEK (kat. II – CZ) 
 
– Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1494/2005 

 
– Klícové body: 

Cílem tohoto stanoviska z vlastní iniciativy je poukázat na potenciál prumyslových parku a prvky, 
které je spojují, se zretelem na úlohu, kterou má plnit Unie a vzhledem k tomu, že tyto 
infrastruktury podporují hospodárskou a sociální soudržnost v kontextu období po pristoupení, 
a v souvislosti s prumyslovými zmenami si tak zaslouží zvláštní pozornost. 

 
Prumyslové, technologické, vedecké parky a jiné struktury s obdobným názvem hrají úlohu 
inovacního strediska, címž prispívají k realizaci priorit soucasné fáze provádení hlavních smeru 
hospodárské politiky na období 2005-2008 a Lisabonské strategie. Prostrednictvím tohoto 
stanoviska z vlastní iniciativy si Evropský hospodárský a sociální výbor preje na jedné strane 
podporit spolupráci a rozvoj mezi strukturami stejného typu v evropské patnáctce a na strane druhé 
v deseti nových clenských státech. Dále Výbor usiluje o zlepšení dostupnosti dotací Evropské 
komise a jiných institucí EU poskytovaných prumyslovým, technologickým, vedeckým a jiným 
parkum ve všech clenských státech EU. 
 
Prumyslové parky mají velice specifickou úlohu v podpore inovace. Z tohoto duvodu se nestací pri 
vytvárení seskupení prumyslových parku zabývat aspekty, které se týkají v úzkém slova smyslu 
prumyslu a zemedelství. Prínos vedecké akademické a univerzitní základny je cím dál tím 
nezbytnejší, pokud má být dosaženo ekonomických cílu. 
 
Inovacní strediska a poradenské agentury slouží jako most mezi vedou a spolecností tím, že 
v urcitém regionu nebo zemi poskytují služby podnikum (na obchodní nebo neziskové bázi). 
Protože podporují spolecnosti a pomáhají jim využívat výsledku výzkumu, zastávají úlohu 
prostredníka. 
 
Mnoho výzkumných a vedeckých parku vzniklo v oblastech, kde se staly základem prosperity 
a vytvorily mnoho vedeckých príležitostí. 

 
EHSV považuje za nezbytné, aby Evropská unie hrála v clenských státech a jejich ruzných 
regionech aktivní roli ve zrizování a rozvoji prumyslových a technologických parku jako stredisek 
inovace. Jedná se o to, aby byla zajištena úplná integrace starých a nových clenských státu do 
rozšíreného vnitrního trhu, což predstavuje jeden ze základních prvku nového partnerství pro rust 
a rozvoj plánovaného v rámci obnovené Lisabonské strategie.  
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EHSV se domnívá, že politiku na podporu sítí prumyslových a technologických parku je treba 
provádet na trech úrovních, tj. evropské, národní a regionální/místní. 
 
EHSV klade duraz na spolupráci clenských státu s úrady práce a všemi institucionálními subjekty 
na evropské úrovni, které mají zájem na vytvárení pracovních míst, aby bylo zajišteno, že parky 
budou i nadále v pozici, kdy vytvárejí nová pracovní místa a využívají príležitostí, které nabízí 
vytvárení sítí kontaktu. 
 
EHSV zduraznuje, že je duležité zrídit prumyslové parky a prumyslové oblasti coby inovacní 
strediska a evropské základny (evropská základna inovacních stredisek) k vytvorení spolecné 
strategické vize, spolecných akcí pro rozvoj kapacity a kulturního rozvoje odboru a profesních 
organizací, ve spolupráci s príslušnými subjekty organizované obcanské spolecnosti.  

 
− Kontaktní osoba:  pan Pol Liemans: 
 tel. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 
 
 

• Restrukturalizace a zamestnanost 
– Zpravodaj: pan ZÖHRER (Zamestnanci - AT) 
– Spoluzpravodaj : pan SOURY–LAVERGNE (kat. I – FR) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 120 v konecném znení – CESE 1495/2005 

 
– Klícové body: 

Odkaz EHSV vítá, že si Komise zvolila globální a transverzální prístup. Prumyslové zmeny 
a schopnost zainteresovaných stran prizpusobit se jim jsou pokládány za hlavní faktory zachování 
konkurenceschopnosti. Úspech celé záležitosti však závisí na prekonání sociálních dopadu 
prumyslových zmen.  
 
Výbor vcelku souhlasí s analýzou problematiky predloženou Komisí, ale prál by si, aby analýza 
byla prohloubena. Sdílí zejména presvedcení Komise v tom smyslu, že restrukturalizace nesmejí 
být synonymem sociálních kroku zpet a ztráty ekonomické podstaty, ale musí se naopak zaclenit 
do obecnejšího rámce strategie pro rust a zamestnanost. 

 
Pokud jde o reformu financních nástroju, Výbor souhlasí s tím, aby se více zamerily na predvídání 
a rízení restrukturalizací. 
 
V otázce prumyslové politiky jde z pohledu Výboru predevším o prohloubení odvetvového 
prístupu, jenž umožní nalezení na míru šitých prístupu pro jednotlivá odvetví. Vylepšení právních 
predpisu týkajících se podniku je sice duležité, ale vyžaduje konkrétnejší posouzení a upresnení. 
Na druhé strane jednu z nejduležitejších cest ke zlepšení situace predstavují technologické 
iniciativy, zejména technologické platformy. Je rovnež treba dbát na to, aby se vytvorilo prostredí 
príznivé pro inovace. 
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Vzhledem k politice hospodárské souteže vyvstává otázka, zda jsou momentálne dostupné nástroje 
dostacující. V rámci státních podpor je treba venovat více pozornosti vztahu mezi státní pomocí, 
restrukturalizacemi a presuny výroby. 
 
Je treba brát zvláštní zretel na rozvoj sociálního dialogu. Výbor sdílí názor Komise, že sociální 
partneri mohou díky své znalosti odvetví vykonávat zvláštní výstražnou funkci. Tyto mechanismy 
by se však nemely využívat pouze v krizových situacích. Evropské rady zamestnancu hrají pri 
restrukturalizacích podniku prvoradou roli. Proto je Výbor toho názoru, že na konzultace o revizi 
smernice o evropských radách zamestnancu je tudíž treba pohlížet s ohledem na restrukturalizace, 
musí však být pojednány v širším kontextu. 
 
Na základe tohoto principu Výbor vítá zrízení fóra „Restrukturalizace“, jehož cílem je rozvíjet 
prezentaci osvedcených postupu a analyzovat místní prekážky (právní predpisy) jejich transpozice. 

 
Komise oznámila, že predloží Zelenou knihu o vývoji pracovního práva. Práve v rámci 
restrukturalizací pujde o to, aby vývoj pracovního práva smeroval k rovnováze mezi flexibilitou a 
bezpecností. 
 
Co se týce podpory mobility pracovníku v rámci Unie, jediný návrh smernice formulovaný Komisí 
– o zlepšení prenositelnosti práv na penzijní pripojištení, se zdá ponekud skrovným príspevkem. 

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

• Akcní plán pro státní podpory 
– Zpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnavatelé - IT) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 107 v konecném znení – CESE 1483/2005 
 
– Klícové body: 
 

Výbor podporuje modernizaci evropské politiky státních podpor založenou na novém proaktivním 
prístupu a na novém celkovém rámci Spolecenství. V této souvislosti navrhuje ve svém stanovisku 
podrobná doporucení.  

 
– Kontaktní osoba: pan Joao Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 9245 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

• Konkurenceschopnost a inovace 
– Zpravodaj: pan WELSCHKE (Zamestnavatelé - DE) 
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– Zpravodajka: paní FUSCO (Ruzné zájmy - IT) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 121 v konecném znení - 2005/0100 COD – CESE 1485/2005 
 
– Klícové body: 
 

Výbor vyzývá Komisi k ješte prehlednejšímu znázornení cílu a struktury rámcového programu. 
 
Výbor ocekává, že provázáním velkého množství programu a cinností se dosáhne pridané hodnoty. 
 
Vyzývá Komisi, aby objasnila vazby mezi rámcovým programem a jinými príbuznými existujícími 
a budoucími iniciativami v této oblasti.  
 
Výbor bude provádení rámcového programu pozorne sledovat. Vyhrazuje si právo na predložení 
nových doporucení ve svetle daných zkušeností nebo v kontextu strednedobého hodnocení. 

 
– Kontaktní osoba:  pan Joao Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

• Státní podpora inovacím 
– Zpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnavatelé - IT) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 436 v konecném znení – CESE 1498/2005 
 
– Klícové body: 
 

Výbor s potešením vítá konzultacní dokument Komise, který stanovuje kritéria na pridelování 
cílenejší podpory a zjednodušení právního rámce. 

 
Nedostacující konkurenceschopnost Evropy je z velké cásti dusledkem malého stupne inovací, 
který je casto dusledkem selhání trhu. Nedostatek inovace znamená kulturní a hospodárský úpadek 
Unie. 
 
EHSV se již v predchozích stanoviscích vyjádril k mnoha otázkám, které byly vzneseny Komisí. 

 
– Kontaktní osoba:  pan Joao Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

3. VÝZKUM A VÝVOJ, ZEJMÉNA V ENERGETICKÉM PLÁNU 
 

• Sedmý rámcový program výzkumu a technologického rozvoje 
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– Zpravodaj: pan WOLF (Ruzné zájmy - DE) 
– Spoluzpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnavatelé - IT) 
 
– Odkazy : KOM(2005) 119v konecném znení – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – 

CESE 1484/2005 
 
– Klícové body: 
 

Návrh Komise zvýšit dosavadní výdaje a venovat nyní temto cílum témer 8% souhrnného 
rozpoctu Spolecenství predstavuje vítaný a nezbytne nutný první krok správným smerem. 
 
Výbor vyzývá celní predstavitele státu a vlád clenských státu a evropský prumysl, aby prispely 
k co nejrychlejšímu dosažení cíle 3 %. 
 
Výbor vítá návrh Komise zjednodušit administrativní postupy, snížit administrativní náklady s nimi 
spojené, a zvýšit tak úcinnost evropských výzkumných programu. 
 
Výbor vítá návrh Komise ješte více zapojit malé a strední podniky do procesu výzkumu, vývoje a 
inovace.  
Pokud se týká rozsáhlejších a hlubších pripomínek a doporucení, odkazuje Výbor na své 
stanovisko. 
 

– Kontaktní osoba:  pan Joao Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

• Energie z obnovitelných zdroju 
– Zpravodajka: paní SIRKEINEN (Zamestnavatelé-FI) 
– Spoluzpravodaj: pan WOLF (Ruzné zájmy - DE) 
– Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1502/2005 
 
– Klícové body: 

 
Obnovitelné zdroje energie (OZE) hrají duležitou úlohu v kombinaci energií v Evrope a mají 
znacný potenciál zvýšit svuj podíl jak na celkové spotrebe energie, tak na její celkové výrobe 
v Evrope. EU potrebuje vyrovnanou kombinaci energií, v níž svou roli mají pevná paliva, zemní 
plyn, atomová energie i obnovitelné zdroje. I když OZE mají potenciál stát se významným prvkem 
této budoucí kombinace energií, ješte hodne dlouho nebudou alternativou pro fosilní paliva a 
jadernou energii. Vetšina OZE v Evrope pripadá na nestálé zdroje, jako je využívání vetrné energie 
nebo fotovoltaických panelu, což vyvolává otázku ohledne posílení zásobovacích sítí a zajištení 
bezpecné dodávky elektrické energie (casto se uvádí hranice 15 % až 20 % celkové výroby 
elektriny)  
 
Stanovisko uvádí, že OZE musejí být podporovány, dokud nebude dosaženo urcité vyzrálosti trhu; 
na druhé strane musejí být zohledneny duležité aspekty jako napr. zmeny na energetických 
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(celosvetových) trzích (vývoj cen), konkurenceschopnost, dopad na zamestnanost, hospodárský 
rust. Stávající právní ustanovení podpory zaprícinují významné náklady, pricemž casto není 
zohledneno jejich jednotlivé konkurenceschopné postavení na trzích. Podpurné mechanizmy 
musejí být neustále prezkoumávány v souvislosti s jejich efektivitou nákladu a dopadem, a zmeny 
na príslušných trzích musí vést k novému zhodnocení potreby a úrovne podpory. Obzvláštní 
význam mají pritom i dopady obchodního systému s emisemi v rámci EU. Výbor se zasazuje za 
spolecný evropský prístup k podpore OZE, aby bylo možné vyhnout se ztrátám synergie a 
zbytecne vysokým nákladum jako i nedostatku pobídek a iniciativ. 

 
– Kontaktní osoba:  pan Siegfried Jantscher 
 (tel. 00 32 2 546 82 87, e-mail siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

4. SVOBODA, BEZPECNOST, PRÁVO 
  

• Haagský program – svoboda, bezpecnost a právo 
– Zpravodaj: pan PARIZA CASTAÑOS (Zamestnanci - ES) 

 
– Odkazy: KOM(2005) 184 v konecném znení – CESE 1504/2005 
 
– Klícové body: 
 

Pet let po Tampere nebylo dosaženo stanovených cílu. EU stále ješte není jednotným prostorem 
svobody, bezpecnosti a práva. Presto, že Haagský program není tak ambiciózní, jeho vytycené cíle 
jsou velice duležité. 

 
Vytvorení opravdového prostoru svobody, bezpecnosti a práva vyžaduje dosažení rovnováhy mezi 
všemi tremi oblastmi. Haagský program tuto rovnováhu však dostatecne nezabezpecuje. Politiky, 
které by mely být prijaty v oblasti bezpecnosti, musí chránit hodnoty svobody a práva. EHSV se 
domnívá, že ochrana základních práv zarucených Evropskou úmluvou o ochrane lidských práv a 
základních svobod a Listinou základních práv EU musí být základem pro tyto politiky. 
 
EHSV si preje, aby byla politika bezpecnosti úcinná a bránila obcany ve svobodné a otevrené 
spolecnosti zaštítené zákony a právem v rámci právního státu. Pokud bude jménem boje proti 
terorismu dána prednost neúmerné príprave právních predpisu na úkor lidských práv, prictou si 
teroristé na své konto první vítezství. Evropská obcanská spolecnost musí hrát v tomto ohledu 
rozhodnou a aktivní roli.  

 
EHSV si preje, aby se rozvíjelo povedomí obcanství Evropské unie, které by bylo obcanstvím 
aktivním. 
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Je treba poskytnout migrantum a žadatelum o azyl spravedlivé zacházení, které by bylo v souladu 
s humanitárním právem, Listinou základních práv Evropské unie a predpisy zamezujícími 
diskriminaci. Dále je treba rozvíjet politiku prijímání a integrace. 
 
Žádného z cílu uvedených v Haagském programu a v akcním plánu Evropské komise nemuže být 
dosaženo bez dostatecných financních zdroju. Komise predstavila (v dubnu 2005) tri rámcové 
programy, které jsou predmetem stanoviska EHSV. 

 
– Kontaktní osoba:  pan Pierluigi Brombo 
 (tel. 00 32 2 546 96 18,  e-mail pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Bezpecnost a ochrana svobod 
– Zpravodaj: pan CABRA de LUNA (Ruzné zájmy – ES) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 124 v konecném znení - 2005/0034 (CNS) - CESE 1496/2005 
 
− Klícové body: 
 

EHSV rozhodne podporuje boj proti trestné cinnosti a terorismu a zduraznuje, že v EU je treba 
upevnit postup boje proti terorismu a trestné cinnosti.  
Je zapotrebí úcinná spolupráce a koordinace mezi clenskými státy, pokud jde o prosazování práva, 
zpravodajství a soudnictví. 

 
Boj proti terorismu a organizovanému zlocinu ovšem nesmí ohrožovat osobní svobody a právní 
stát. 
 
Navržený rámcový program je v souladu se zámerem Komise podporovat rozvoj prostoru 
svobody, bezpecnosti a práva a financními výhledy pro období 2007-2013. Rozšírení rámcového 
programu na obcanství znamená „širší, komplexnejší pojem bezpecnosti“. Pridaná hodnota tohoto 
rámcového programu vyplývá z jeho evropského rozmeru, který umožnuje dosáhnout synergie 
mezi opatreními provádenými na evropské a vnitrostátní úrovni.  
 
Právní forma a rízení navrhovaných nástroju jsou zjednodušeny, financování racionalizováno, 
mají pružnejší stanovování priorit a vyšší transparentnost. 
 
Úsilí se proto nyní musí soustredit na operacní aspekty, zejména v oblasti boje proti terorismu, 
obzvlášte zákerné forme trestné cinnosti, která vyžaduje naléhavá opatrení. 

 
− Kontaktní osoba:  paní Ewa Kaniewska 
 (tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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5. SOCIÁLNÍ SOLIDARITA 
 

• Evropský rok rovných príležitostí pro všechny (2007) 

– Zpravodajka: paní HERCZOG (Ruzné zájmy – HU) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 225 v konecném znení - 2005/0107 (COD) - CESE 1507/2005 

 
– Klícové body: 
 
• EHSV velice podporuje program Evropského roku rovných príležitostí pro všechny (2007) a jeho 

cíle; sociální a hospodárská hlediska hovorí ve prospech rovnosti príležitostí zarucené každému 
jedinci.  

 
• EHSV vždy zduraznoval, že k tomu, aby byla odstranena diskriminace v souladu s clánkem 13 

Smlouvy, je nutné uskutecnit pokrok mnohem konkrétnejší než ten, jehož bylo až dosud dosaženo. 
Aby bylo dosaženo skutecných zmen, je nutné rádné vyhodnocení dosaženého pokroku a opatrení 
následujících po Evropském roku. 

 
• EHSV je presvedcen, že by všem osobám sídlícím v EU melo být zaruceno, že nebudou 

diskriminovány a budou mít rovné príležitosti pri užívání lidských práv v plném rozsahu; EHSV je 
názoru, že diskriminace ze všech duvodu uvedených v clánku 13 by mela být zakázána v oblasti 
zamestnání, odborné prípravy, vzdelávání, sociální ochrany, sociálních výhod, prístupu ke zboží a 
službám, aby se mezi temito duvody zabránilo hierarchii.  

 
• EHSV opakuje nutnost zapojit nevládní organizace a zástupce príslušných menšinových skupin, 

zamestnavatelu soukromého i verejného sektoru, sociálního hospodárství, zamestnancu a regionu, 
a to ve všech stupních provádení. 

 
• EHSV soudí, že plánovaný rozpocet je velmi omezený vzhledem k zámerum a potrebám. Bylo by 

vhodné venovat pozornost rozdelení disponibilních zdroju a zajistit, aby k nim meli prístup osoby 
zúcastnené od pocátku. 

 
– Kontaktní osoba:  pan Torben Bach Nielsen 
 (tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Jak zaclenit sociální rozmer do vyjednávání o „EPA“ 
−  Zpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnanci – IT) 
− Spoluzpravodaj: pan DANTIN (Zamestnanci – FR) 
 
− Odkazy: pruzkumné stanovisko – CESE 1497/2005 
 
− Klícové body: 
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Návrh stanoviska obsahuje následující závery a doporucení: 
 
• Dohody o hospodárském partnerství budou plne a úcinne fungovat pouze za predpokladu, že 

bude zajišteno zapojení socioekonomických cinitelu do jejich prípravy, vypracovávání 
a uskutecnování – zejména dopadových studií – jakož i do uzavrení smluv a do definice 
sociálních aspektu spadajících do jejich pole pusobnosti.  

• EPA predstavují velice duležitou výzvu pro EU a pro svetové hospodárství a realizace techto 
dohod prekrocí plánovaný casový horizont. 

• První a hlavní úkol, který musí být uskutecnen pomocí dohod o partnerství, je v ruzných 
regionech posílení sdružení zamestnancu, podnikatelu, spotrebitelu, prosazování rovných 
príležitostí a mnoho dalších faktoru, které prispívají k vytvárení kultury a vedou ke zrychlení 
lidského, sociálního a hospodárského rozvoje. 

• Hlavní sociální a gendrové aspekty, stejne jako rozvoj rovných príležitostí spojených 
se zamestnaností a zárukou sociálního zabezpecení zarazeny do vyjednávání a nabýt konkrétní 
podoby pri jejich realizaci vyplývající z dohod. 

• Tyto rozdíly mezi zememi by mely vést k diferenciaci regionu a odtud ruznému charakteru 
jednotlivých dohod EPA. 

• EHSV navrhl vytvorit regionální výbory pro sociální dialog, které by sdružovaly zástupce ze 
socioprofesních skupin, kterí by se podíleli na vypracování, návrzích, kontrole a uskutecnování 
programu sociálního rozvoje. Pravomoci techto výboru by se mohly týkat hospodárského, 
sociálního a regionálního dopadu dohod EPA. 

• Je rovnež treba zduraznit, že jednotlivé zeme AKT dosáhly velmi odlišných úrovní rozvoje. Je 
tedy treba vyvinout velké úsilí ze strany Komise, aby se podarilo nalézt specifické 
charakteristiky každého regionu, k nimž by se obrátila pozornost obcanské spolecnosti.  

• A konecne, volný obchod není bezpochyby sám o sobe opatrením na odstranení hladu 
a chudoby ani nejlepším nástrojem k zajištení udržitelného rozvoje, musí být považován v rámci 
projektu partnerství za jeden z faktoru, které jsou schopny podporit konkurenceschopnost. 

 
− Kontaktní osoba:  paní Susanna Baizou 
 (tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

• Zlepšení mechanismu civilní ochrany Spolecenství 
− Zpravodajka: paní SÁNCHEZ MIGUEL (Zamestnanci – ES) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 137 v konecném znení – CESE 1491/2005 

 
– Kontaktní osoba: paní Annika Korzinek 
 (tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

6. FINANCNÍ SLUŽBY, DANE A OBCHOD 
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• Financní služby 
– Zpravodaj: pan RAVOET (Zamestnavatelé – BE) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 177 v konecném znení – CESE 1508/2005 
 
– Klícové body: 

 
EHSV se domnívá, že tato celková revize všeho, ceho bylo dosaženo a co je ješte potreba vykonat 
v oblasti financních služeb, je pro EU príležitostí dosáhnout významného pokroku ve snaze oživit 
evropskou ekonomiku. 
 
V oblasti financních služeb muže EU podniknout významné kroky k naplnení cílu z Lisabonu tím, 
že bude rešit radu klícových otázek, kterými se toto stanovisko podrobne zabývá. 

 
 

EHSV se tedy durazne zasazuje o snahy o posílení a prohloubení regulacního dialogu se svetovými 
konkurenty EU, napríklad se Spojenými státy, Japonskem, Cínou a Indií. 

 
– Kontaktní osoba: paní Aleksandra Klenke 
 (tel. 00 32 2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Hypotecní úver 
– Zpravodaj: pan BURANI (Zamestnavatelé - IT) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 327 v konecném znení – CESE 1503/2005 
 
– Klícové body: 

 
Prestože Výbor souhlasí s cíli navrhovanými Komisí, domnívá se, že úplná integrace bude 
v krátkém období obtížne dosažitelná. V tomto stanovisku byla zkoumána a projednána rada 
otázek, zejména otázky týkající se ochrany spotrebitele, právní problematiky ci zajištení 
a financování hypotecního úveru. 

 
– Kontaktní osoba: paní Aleksandra Klenke 
 (tel. 00 32 2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 

• Racionalizace výjimek a opatrení proti podvodum týkající se 6. smernice 
o DPH 

− Zpravodaj: pan PÁLENÍK (Ruzné zájmy - SK) 
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− Odkazy: KOM(2005) 89 v konecném znení 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Klícové body: 

 
EHSV podporuje zjednodušení systému DPH v kontextu vnitrního trhu v souladu s ustanoveními 
Komise v dokumentu KOM(2000) 348 v konecném znení. 
 
Ve svých poznámkách se EHSV zabývá následujícími problematikami: racionalizace zvláštních 
opatrení pro odchylky, rešení problému vyhýbání se placení dane a danovým únikum, seskupení 
podniku, prevody prosperujících podniku a zdanení investicního zlata, stanovení zdanitelné 
položky na úroven ceny otevreného trhu (upresnuje, že je potreba presne definovat tržní cenu 
a významný rozdíl), uplatnení oprav odpoctu DPH vztahující se na investicní majetek na služby, 
mechanismus prenesení danové povinnosti jako nástroj prevence vyhýbání se placení dane. 

 
Predložený návrh smernice Rady je realistický z hlediska realizovatelnosti a plní cíl Komise 
racionalizovat nekteré z rady stávajících platných odchylek ze šesté smernice o DPH, k nemuž se 
zavázala ve svém sdelení Rade a Evropskému parlamentu ze dne 7. cervna 2000. EHSV však 
pripomíná, že úcinnosti a jednoduchosti spolecného systému dane z pridané hodnoty by rádove 
více pomohlo komplexnejší prepracování právních predpisu o DPH a rozsáhlejší harmonizace 
danových pravidel.  
 
EHSV považuje daný návrh, v prípade, že bude dostatecne rychle a korektne proveden v 
clenských státech, za krok správným smerem. EHSV se domnívá, že by jej mely provázet další 
kroky, které zjednoduší spolecný systém DPH. 

 
− Kontaktní osoba: paní Imola Bedo 

 (tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

• Dovoz piva do Finska 
– Zpravodaj: pan BYRNE (Zamestnavatelé - IE) 
 
– Odkazy : KOM(2005) 427 v konecném znení – 2005/0175 CNS CESE 1487/2005 
 
– Kontaktní osoba:  pan Joao Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. DOPRAVA 
 

• Dopravní bezpecnost 
– Zpravodaj: pan SIMONS (Zamestnavatelé - NL) 
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– Odkaz: Pruzkumné stanovisko – CESE 1488/2005 
 

– Klícové body: 
 

Ve svém pruzkumném stanovisku EHSV zduraznuje, že: 
 
• musí být prijata ustanovení, pokud jde o bezpecnost pozemních druhu dopravy, zejména 

z duvodu vysokého stupne vzájemné závislosti mezi jednotlivými druhy dopravy a zranitelnosti 
míst skladování a prekládání z jednoho druhu dopravy na jiný; 

 
• odpovednost za prijímání bezpecnostních opatrení prísluší clenským státum, které musí 

definovat rámec minimálních norem. Orgány verejné moci by mely vytvorit speciální instituci 
poverenou zajištením provádení techto opatrení; 

 
• Evropská unie plní predevším úlohu koordinátora opatrení na úrovni Spolecenství 

a mezinárodní úrovni, zatímco úloha vnitrostátních a místních orgánu spocívá spíše v prijetí 
konkrétních ustanovení, v kontrole jejich uplatnení, v šírení informací a v prispívání 
k povedomí o terorismu a kriminalite na všech úrovních; 

 
• uživatelé jednotlivých druhu dopravy hrají hlavní úlohu v bezpecnosti. Cestující a zákazníci 

musí být prostrednictvím informacních kampaní povzbuzeni k prijetí ostražitého a aktivního 
postoje a zamestnanci jednotlivých druhu pozemní dopravy musí absolvovat specifické školení 
zamerené na jejich úlohu v oblasti bezpecnosti; 

 
• úloha podnikového managementu spocívá zejména v zaclenení problematiky bezpecnosti do 

podnikové filozofie a kultury a v nabídce možností školení v této problematice a zároven musí 
dbát na to,aby vzdelání v oblasti rízení obsahovalo „krizové rízení“. 

 
Konecne, pokud se týce financování, Výbor se domnívá, že 
− náklady na bezpecnost se musí promítnout do ceny finálního produktu, aby byly hrazeny 

spotrebitelem a nakonec obcanem prostrednicím státního rozpoctu, ve forme dane, v prípade, že 
opatrení jsou prijata verejnými orgány; 

− pojištovací spolecnosti mají druhoradou úlohu a že výše pojistného musí odrážet tržní rizika; 
− úloha Evropské unie jako kapitálového spolecníka musí být zejména ve forme financování 

výzkumných a informacních programu zamerených na tuto oblast. 
 

– Kontaktní osoba:  pan Luis Lobo 
 tel. 00 32 2 546 97 17,  e-mail luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Evidence vozidel – SIS II 
– Zpravodaj: pan RANOCCHIARI (Zamestnavatelé - IT) 
 



- 15 - 

Greffe CESE 192/2005 FR/EN-SG/DS/jv .../... 

– Odkazy: KOM(2005) 237 v konecném znení - 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Klícové body: 

 
EHSV znovu zduraznuje, že souhlasí s Komisí, aby byl prístup k SIS II rozšíren tak, aby 
zahrnoval vnitrostátní orgány odpovedné za registraci vozidel. Soukromé subjekty odpovedné 
za tentýž úkol by mely mít prístup k informacím za predpokladu, že bude zarucena ochrana údaju. 
 
Je také duležité poskytnout prístup clenským státum, které nejsou signatári Schengenské úmluvy, a 
zvýšit spolupráci s Interpolem a Europolem. 

 
– Kontaktní osoba: paní Aleksandra Klenke 
 (tel. 00 32 2 546 98 99, e-mail aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

8. ODVETVÍ RYBOLOVU 
 

• Provádení spolecné rybárské politiky/financní opatrení 
– Zpravodaj: pan SARRÓ IPARRAGUIRRE (Ruzné zájmy - ES) 

 
– Odkazy: KOM(2005) 117 v konecném znení - 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Kontaktní osoba: paní Yvette Azzopardi   
 (tel. 00 32 2 546 98 18, e-mail yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

• Spolecné podniky v odvetví rybolovu 
– Zpravodaj: pan SARRÓ IPARRAGUIRRE (Ruzné zájmy - ES) 

 
– Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1492/2005 

 
− Kontaktní osoba: paní Yvette Azzopardi 
 (tel. 00 2 2 546 98 18, e-mail yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

9. BEZPECNOST POTRAVIN 
 

• Právní predpisy o hygiene – remeslné zpracovatelské podniky 
– Zpravodaj: pan RIBBE (Ruzné zájmy - DE) 
 
– Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1489/2005 
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– Klícové body: 
 

Stanovisko se bude zabývat vlivem nových právních predpisu o hygiene pro potraviny živocišného 
puvodu, které budou v EU platit od 1. ledna 2006 (narízení ES 852/2004, ES 853/2004 a 
854/2004), na malé remeslné zpracovatelské podniky. Tyto právní predpisy jsou méne podrobné 
než dríve a místním orgánum poskytujícím licence ponechávají více prostoru pro volné uvážení, 
než tomu bylo dríve. To se ukázalo jako problematické v mnoha oblastech, protože ruzné orgány 
tyto právní predpisy uplatnují jinak. Casto jsou právní predpisy uplatnovány mnohem prísneji, než 
zákonodárci zamýšleli.  

 
EHSV vítá flexibilitu nových narízení. Upozornuje, že tento volný prostor je zároven spojen 
s riziky pro remeslné potravinárské podniky. Zkušenosti s provádením smernic EU nasvedcují, že 
v nekterých zemích jsou zvýhodnováni velcí prumysloví provozovatelé. EHSV doporucuje, aby se 
kompetentní orgány soustredily spíše na konecný výsledek (tj. dobré hygienické standardy) než na 
prostredky, jakými je dosažen.  

 
U nekterých bodu narízení vidí EHSV konkrétní potrebu zmeny: 

 
• Remeslnému porážení jednotlivých kusu zvírat by se melo dostat zásadního uznání jako 

„tradicního postupu“. 
• Prostory v maloobchodech, které jsou využívány k príprave a/nebo bourání velkých množství 

potravin živocišného puvodu, které mají být dále poskytnuté jiným maloobchodníkum, by mely 
být bez výjimky zahrnuty do oblasti pusobnosti narízení. 

• Pokud jde o stavební vybavení, remeslné provozy, které porážku provádejí samy, nemusí 
bezpodmínecne nutne vlastnit prostory na ustájení zvírat a jejich krmicí a napájecí zarízení 
mohou být také jednoduchá. 

• Pri prokazatelném casovém odstupu mezi porážkou a bouráním by melo být možné upustit 
od další pracovní místnosti.  

• Melo by se upustit od stanovení teplot pro chlazení místností pro bourání, pokud se maso, jak je 
tomu bežne v remeslných provozech, vybírá z chladírny a bourá po cástech. 

 
EHSV mimoto vybízí k vypracování srovnávací studie analyzující provádení narízení v ruzných 
clenských státech, které se, pokud jde o remeslné potravinárské podniky, strukturálne liší, 
za úcelem vytvorení návrhu na zlepšení postavení remeslných potravinárských podniku 
v konkurencním prostredí. Prezkoumat by se mela také zejména dostupnost školení a dalšího 
vzdelávání pro malé potravinárské podniky. Rovnež by mely být prezkoumány systémy pro šírení 
návodu Komise, aby se zajistilo, že malé podniky budou dostatecným zpusobem informovány o 
vetší flexibilite, jež jim byla poskytnuta. 

 
– Kontaktní osoba:  paní Annika Korzinek  
 tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
10. KODIFIKACE A ZJEDNODUŠENÍ PRÁVNÍCH PREDPISU 

SPOLECENSTVÍ 
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• Vytvorení evropských agentur - Funkcní období prezidentu a reditelu 
– Hlavní zpravodajka : paní CSER (zamestnanci – HU) 

 
− Odkaz: KOM((2005) 190 v konecném znení – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 

2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) 
– 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 
2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) 
– CESE 1506/2005 

 
− Klícové body: 
 

EHSV vítá predložený návrh sjednocení stávajících nekonzistentních ustanovení v narízeních 
Rady urcujících postup jmenování a prodlužování funkcního období výkonných reditelu 18 
agentur, vypracovaný Komisí. 
 
 
Výbor však má i nekteré výhrady, zejména k obecnému upuštení od požadavku otevreného 
konkursu, pravdepodobného vyloucení obcanu deseti nových clenských státu z možnosti stát se 
rediteli, námestky nebo výkonnými rediteli a ke krátkodobému mandátu, který se navrhuje 
pro Evropskou agenturu pro bezpecnost sítí a dat. 

 
− Kontaktní osoba: pan Alan Hick 
 (tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Jatecne upravená tela dospelých kusu skotu - kodifikace 
− Zpravodaj: pan ALLEN (Ruzné zájmy - IE) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 402 v konecném znení - 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 
− Kontaktní osoba : paní Filipa Pimentel 
 (tel : 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


