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Na plenárním zasedání byli uvedeni do funkce noví bulharští a rumunští členové Evropského 
hospodářského a sociálního výboru a účastnil se ho pan Olli REHN, komisař Evropské komise, který 
vystoupil s příspěvkem na téma rozšíření. 

 
1. SOCIÁLNÍ UKAZATELE 
 

• Posouzení stavu dnešní evropské společnosti 
− Zpravodaj: pan OLSSON (Různé zájmy – SE) 
 
− Odkazy: průzkumné stanovisko - CESE 94/2007 
 
− Klíčové body: 

 
EHSV poukazuje na to, že posouzení stavu evropské společnosti představuje širší přístup a není 
pouhým přezkumem sociálních otázek v klasickém slova smyslu. Toto posouzení může být 
důležitým nástrojem na přiblížení EU občanům a na naplnění jejich očekávání toho, co by 
evropské politiky měly zajistit. 
 
Posouzení nelze provést bez současného zhodnocení různých metod a nástrojů sociální politiky 
EU a jejich účinnosti v řešení nových sociálních problémů.Je třeba nalézt ideální rovnováhu 
mezi vymezením a komplementaritou pravomocí EU a členských států a mezi použitím 
legislativních kroků na evropské úrovni a použitím otevřené metody koordinace. Zároveň je 
nutné provádět stávající aquis communautaire. Na evropské úrovni by měl být plně využit 
sociální dialog zakládající se na Smlouvě. Na posouzení musí být rovněž vyčleněn dostatečný 
čas, aby do něj mohla být skutečně zapojena organizovaná občanská společnost na všech 
úrovních. 
 
K posouzení konkrétních případů sociální reality a jejího celkového stavu a pro měření účinnosti 
politických opatření musí mít EU k dispozici ukazatele, které poskytnou dostatečně podrobný 
a přesný obraz skutečnosti. EHSV znovu opakuje svoji výzvu, aby se zainteresované strany 
podílely na vytváření a hodnocení ukazatelů. 
 
EHSV může prostřednictvím svých členů a organizací, které zastupuje, hrát aktivní úlohu jak na 
vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Měly by být zapojeny hospodářské a sociální rady v zemích, 
ve kterých existují. EHSV může ve spolupráci s Komisí uspořádat fórum zainteresovaných stran 
na evropské úrovni, a to jak na počátku procesu s cílem stanovit plán činností, tak jako následnou 
akci, až se bude proces chýlit ke konci.  
 
EHSV navrhuje, aby při shrnutí procesu posouzení Evropská komise uspořádala „summit 
občanů“ o sociální realitě, na kterém budou přítomni zástupci všech zainteresovaných stran. Jako 
doplňující činnost EHSV navrhuje uspořádat druhé zvláštní zasedání Evropské rady věnované 
evropskému sociálnímu modelu (Hampton Court 2). Nový sociální akční program, který bude 
brát v úvahu jak ekonomickou realitu, tak sociální očekávání, by mohl být načrtnut s cílem 
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poskytnout základ pro nový konsensus ohledně sociálních problémů, se kterými se Evropa 
setkává. 
 

− Kontaktní osoba: paní Susanne Johansson a paní Anna Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77, e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (tel.: 00 32 2 546 31 87, e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ 
• Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením 
− Zpravodaj: pan JOOST (Různé zájmy – EE) 
 
− Odkazy: Avis exploratoire – CESE 
 
− Klíčové body: 
 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá žádost rakouského předsednictví 
o vypracování stanoviska k tématu rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. 
Podpora rovných příležitostí pro zdravotně postižené musí být považována za pokračující proces, 
který by měl mít významné místo v pracovním programu každého předsednictví EU. 
 
EHSV: 
 
− žádá, aby byl Evropský rok rovných příležitostí pro všechny v r. 2007 co nejvíce využit 

k zajištění rovných příležitostí pro zdravotně postižené; 
 
− vyzývá Komisi, aby předložila návrh pro komplexní právní předpisy týkající se problematiky 

zdravotně postižených, které by rozšířily ochranu proti diskriminaci zdravotně postižených 
na jiné oblasti, než je zaměstnanost, a též by posílily princip začlenění této problematiky do 
všech oblastí politik; 

 
− vyzývá Komisi a členské státy, aby se více zaměřily na zdravotní postižení a od Akčního 

plánu v oblasti zdravotního postižení přešly k široké strategii EU pro zdravotně postižené; 
 
− vyzývá členské státy a Komisi, aby v souladu se svými pravomocemi pokračovaly ve snaze 

o zajištění plné integrace a zapojení zdravotně postižených do společnosti; 
 
− znovu upozorňuje na priority, na něž je třeba se zaměřit, aby bylo dosaženo rovných 

příležitostí pro zdravotně postižené: zvyšování povědomí o právech zdravotně postižených, 
přístup zdravotně postižených do veřejných budov, přístup k informační společnosti 
a k dopravním prostředkům, vypracování nových národních právních předpisů a podpora 
rodin, což jsou priority, které by měly existovat v každé společnosti. Je obzvlášť důležité se 
zaměřit na postižené děti; 
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− EHSV naléhá, aby Evropská komise a členské státy byly připraveny mnohem více 

podporovat hnutí zdravotně postižených; 
 

− vyzývá Komisi a členské státy, aby zpřístupnily informace o osvědčených metodách 
a efektivních přístupech; 

 
− vítá záměr Komise zahájit v r. 2008 evropskou iniciativu týkající se e-začleňování a vyzývá 

k tomu, aby byla co nejpokrokovější, stanovila si co nejvyšší cíle a byla konečným krokem 
k zohlednění e-přístupnosti ve všech příslušných politikách EU; 

 
− vyzývá k posílení směrnice 2001/85/ES s cílem sladit ji s novými právními předpisy ES 

o právech zdravotně postižených cestujících v letecké dopravě; 
 

− vyzývá Komisi a členské státy, aby zaměřily veškeré nezbytné úsilí a zdroje na účinné 
provádění směrnice Rady 2000/78/ES, která poskytuje právní rámec pro rovné zacházení na 
pracovišti; 

 
− vyzývá Komisi a členské státy, aby kladly důraz na sociální služby a individuální péči pro 

zdravotně postižené. 
 
− Kontaktní osoba: paní Susanne Johansson a paní Anna Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77, e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (tel.: 00 32 2 546 31 87, e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• Podpora slušné práce pro všechny 
− Zpravodaj: pan ETTY (Zaměstnanci – NL) 
 
− Odkazy: KOM(2006) 249 v konečném znění – CESE 92/2007 
 
− Klíčové body: 

 
EHSV vítá toto sdělení Komise. Je přesvědčen, že Komise v úzké spolupráci s členskými státy 
velkou měrou přispěje k realizaci slušné práce jak v EU, tak i ve třetích zemích. Výbor: 
 
− doporučuje, aby Komise předložila akční plán politiky pro oblast slušné práce jak v EU, tak 

i mimo ni, včetně rozpočtových údajů; 
 

− žádá Komisi, aby vypracovala přiměřené ukazatele pro hodnocení provádění agendy slušné 
práce Evropskou unií; 
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− doporučuje, aby Komise objasnila finanční důsledky svého přispění k podpoře slušné práce 
jak v EU, tak i mimo ni; měly by to být informace o tom, jak zamýšlí podporovat ILO při 
provádění agendy slušné práce; 

 

− doporučuje Komisi tentýž přístup, který doporučuje Evropský hospodářský a sociální výbor 
ve svém stanovisku k sociální dimenzi globalizace z března 2005: držet se pozitivních 
dopadů globalizace a posilovat je a současně přijímat opatření na potírání jejích negativních 
dopadů; Výbor znovu opakuje závěry z tohoto stanoviska; 

 

− vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy analyzovala otázku, proč hostitelské země 
neratifikovaly mezinárodní úmluvu OSN o migrujících pracovnících; 

 

− vyzývá Komisi, aby podporovala význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jeden 
z klíčových faktorů pro dosažení slušné práce. 

 
Politika slušné práce jak v EU, tak i mimo ni, může být úspěšná pouze v případě plného zapojení 
sociálních partnerů a širší občanské společnosti. Při sledování cíle slušné práce má rozhodující 
význam politická soudržnost a koordinace na všech úrovních včetně vnitrostátní. 
 
Klíčovým faktorem při podpoře slušné práce je posilování kontrolního systému ILO. V EU i ve 
vztahu ke třetím zemím je podstatná ratifikace a provádění příslušných úmluv ILO v právu 
i v praxi. 
 
EHSV vyzývá Komisi, aby zapojila EHSV do přípravy monitorovací zprávy ke sdělení, která 
bude předložena nejpozději v létě 2008. 

 
− Kontaktní osoba: paní Anna Redstedt 
 (tel.: 00 32 2 546 92 33, e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• Strukturální politika a soudržnost 
− Zpravodaj: pan DERRUINE (Zaměstnanci - BE) 
 
− Odkazy: žádost Evropského parlamentu o vypracování stanoviska – CESE 84/2007 
 
− Klíčové body: 
 

EHSV uznává, že strukturální fondy měly nepochybný dopad, který umožnil zvýšení úrovně 
méně rozvinutých zemí/regionů v oblasti zaměstnanosti, růstu a infrastruktury, a vytvořil pákový 
efekt; zakotvily (zdokonalenou) zásadu partnerství v praxi a přispěly k zavedení pořádku 
v místních samosprávách a k zviditelnění EU.  
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Strukturální politika zároveň podporuje vnitřní trh díky obchodním tokům a pracovním místům 
generovaným touto koncepcí a zaváděním projektů způsobilých pro strukturální fondy, které by 
navíc nevznikly bez katalyzátoru evropské intervence.  
 
Navzdory těmto skutečnostem EHSV upozorňuje, že historický konsensus, který převládá 
v rozvoji strukturální politiky (nástroje, úvěry), spolu s vnitřním trhem a Hospodářskou 
a měnovou unií, ztratily v posledních letech na lesku.  
 
V návaznosti na současná a budoucí rozšíření se Výbor domnívá, že je třeba uvažovat o podpoře 
jiných dynamických regionů, aby bylo možné pokrýt celistvost evropského prostoru.  
 
Je proto zapotřebí infrastruktur, aby bylo možné propojit tyto zóny, ale zároveň spojit jejich 
městská centra a okrajové části venkova. Rozpočtová omezení dohodnutá v rámci finančních 
výhledů a Paktu stability a růstu jsou však v rozporu s jejich modernizací.  
 
Výbor se domnívá, že je třeba vést úvahu o rozpočtových kritériích definovaných Paktem 
stability a růstu a jejich důsledcích při financování transevropských sítí, konkrétněji chybějících 
částí, za předpokladu, že projekty mající nárok na evropskou podporu si žádají spolufinancování 
vnitrostátními orgány. 
 
EHSV opakuje v závěru svoji myšlenku týkající se zlepšení finančního řízení strukturálních 
fondů a domnívá se, že by bylo třeba opustit praktiky spočívající v refundaci nevyčerpaných 
prostředků evropského rozpočtu pro členské státy tím, že dojde ke snížení jejich příspěvku.  

 
− Kontaktní osoba: pan Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 1, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
3. OCHRANA ZDRAVÍ 

 

• Zjednodušení a racionalizace zpráv/zdraví a bezpečnost 
− Zpravodaj: pan JANSON (Zaměstnanci – SE) 
 
− Odkazy: KOM(2006) 390 v konečném znění – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Klíčové body: 

 
EHSV: 

 
− vítá návrh Komise, jehož cílem je racionalizovat stávající rámec tím, že každých pět let bude 

sepsána souhrnná zpráva o praktickém provádění směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví; 
vypracování zpráv bylo dosud pro orgány v jednotlivých zemích časově velmi náročné a návrh 
znamená pro členské státy jednoznačné úspory času a nákladů; 
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− se domnívá, že jedna souhrnná zpráva umožní, aby měly orgány v jednotlivých členských 

státech lepší přehled o celkové situaci, a usnadní, aby byla do zprávy lépe zapracována 
souvislost mezi různými zdravotními riziky, kterým má směrnice předcházet; 

 
− je toho názoru, že Komise by měla stanovit pro členské státy povinnost, aby před předáním 

zprávy Komisi konzultovaly všechny kapitoly se sociálními partnery, a aby zohlednily jejich 
postoj. 

 
− Kontaktní osoba: pan Torben Bach Nielsen 
 (tel.: 00 32 2 546 96 19, e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 

4. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A JEDNOTNÝ TRH 
 

• Revize jednotného trhu (SSJT) 
– hlavní zpravodaj: pan CASSIDY (Zaměstnavatelé - UK) 
 
– Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 89/2007 
 

Toto stanovisko je důsledkem žádosti komisařky Wallströmové, místopředsedkyně Evropské 
komise, o vypracování průzkumného stanoviska, která byla zaslána Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru dne 5. října 2006. 
 
K překonání zbývajících překážek v dokončení jednotného trhu je třeba uvést do rovnováhy 
hospodářskou dynamiku, sociální rozměr a udržitelný rozvoj.  
 
Z jednotného trhu by mělo mít prospěch co nejvíce stran a pro strany, které budou škodné, by 
měla být vytvořena kompenzační opatření. 
 
Opatření na podporu liberalizace a hospodářské soutěže musí být tedy doprovázena podpůrnou 
makroekonomickou politikou zaměřenou na růst a zaměstnanost a opatřeními pro budování 
znalostní společnosti. To významně napomůže dokončení jednotného trhu. 
 
Evropa musí více investovat do vzdělání, odborné přípravy a výzkumu na národní a evropské 
úrovni. EHSV se domnívá, že kromě důležitého problému patentu a s ním spojené záležitosti 
duševního vlastnictví by na úrovni EU měla být řešena také otázka hospodářského zpravodajství. 
 
Přístup, jehož podstatou je lepší tvorba právních předpisů, muže vytvářet příznivější podmínky 
pro podnikání a také vetší transparentnost pro občany a spotřebitele. EHSV je rovněž zastáncem 
využívání právních nástrojů v důležitých oblastech, jakými jsou např. ty, které jsou pokryty 
minimální zdravotní a bezpečnostní legislativou. 
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Kolektivní dohody mezi sociálními partnery, které jsou zásadní součástí rozhodovacího procesu 
v mnoha členských státech, mohou také pomoci při vytváření politik a získání souhlasu 
s opatřeními na evropské úrovni. Sociální partneři by měli být konzultováni ve všech fázích, aby 
bylo zajištěno, že dojde k dosažení požadovaného stupně administrativního zjednodušení a lepší 
tvorby právních předpisů v rozumném časovém rámci. 
 
Sít řešení sporu SOLVIT pracuje uspokojivě a mohla by být ideální pomocníkem na překonání 
právních překážek, avšak zcela jistě potřebuje více prostředků a zaměstnanců v hlavních městech 
jednotlivých státu. Měla by být vedena strukturovaná propagační kampaň, aby vzniklo mezi MSP 
povědomí o existenci tohoto mechanismu a možnostech, které poskytuje. 
 
Vzhledem ke své odbornosti a reprezentativnosti se EHSV domnívá, že by mohl sehrát roli při 
vypracování posouzení dopadu, které Komise hodlá systematicky zavést. Je velmi důležité, aby 
legislativní návrhy odrážely pluralitu názoru a byly založeny především na zásadovosti 
a objektivitě. 
 
EHSV by si přál, aby došlo k rychlejšímu pokroku ve zlepšování jednotného trhu v oblasti služeb. 
Výbor vítá pozměňovací návrhy Evropského parlamentu ke směrnici o službách, které jsou 
víceméně v souladu s jeho návrhy. V oblasti finančních služeb požádal EHSV o dynamickou 
konsolidaci a současně vyvarování se „pozlacování“; v duchu Lisabonské strategie musí být brány 
v úvahu specifické rysy evropského sociálního modelu. 
 
Zdá se být nevyhnutelné harmonizovat daňový základ pro zdanění společnosti a zabránění 
dvojímu zdanění. Dvojí zdanění nemá místo na Jednotném trhu. 
 
Jednou z překážek dokončení jednotného trhu je zachování značných omezení volného pohybu 
pracovních sil. EHSV naléhá na ty státy, které nepovolují volný pohyb, aby odstranily své 
překážky týkající se mobility pracovních sil. 
 
Propagace výhod jednotného trhu pro spotřebitele a jejich povzbuzení, aby jich využili, by mely 
být chápány jako priorita směrující k rychlému dokončení vnitrního trhu. 

 
– Kontaktní osoba:  pan Jean-Pierre Faure 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15, e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Přezkumné řízení při zadávání veřejných zakázek 
– Zpravodaj: pan van IERSEL (Zaměstnavatelé - NL) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 195 v konečném znění - 2006/0161 COD – CESE 
 

Nebude-li přijato legislativní opatření na úrovni Společenství, rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, pokud jde o účinnost opravných prostředků, které mají podniky k dispozici, by 
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zůstaly zachovány nebo by se dokonce zvýšily. Přetrvávala by tak právní nejistota a závažné 
nebo opakované porušování směrnic o veřejných zakázkách. 
 
Soudní dvůr již v roce 1999 určil, že ustanovení obou směrnic o přezkumu (89/665 EHS, 92/13 
EHS) by měla usilovat o posílení existujících opatření a zajistit tak účinné uplatňování směrnic 
o veřejných zakázkách, zejména ve fázi, kdy je porušení ještě možno napravit. 
 
Aby tedy bylo možno vyvinout tlak na veřejný sektor a zvýšit profesionalitu na obou stranách, 
EHSV souhlasí s návrhem Komise na zavedení odkladné lhůty. Takové uspořádání na úrovni EU 
by mohlo případně podporovat na jedné straně účinnost, jasnost a právní jistotu a na straně druhé 
otevřenější a průhledný režim veřejného zadávání zakázek. 
 
Je třeba ustavit rovnováhu mezi tím, aby byl hospodářským subjektům dán přiměřený čas na 
podání protestu, a tím, aby se přitom zbytečně nezdržovaly všechny zakázky, u kterých není 
žádný problém. Odkladná lhůta by měla být určena v pracovních dnech, ale to vyvolává problém 
různých státních svátku v různých členských zemích 
 
EHSV podporuje názor, že je žádoucí určitá forma alternativního řešení sporu. Další zkoumání 
alternativních mechanismu řešení sporu, které se používají v jiných zemích nebo v jiných 
souvislostech, by mohlo přinést užitečný nástroj. 
 
Kromě toho by k účinnosti příslušných oznámení velmi přispěl automatický on-line vyhledávací 
nástroj, který by uchazeče upozornil na zveřejněná oznámení, jež by je pravděpodobně mohla 
zajímat. 
 
EHSV je silně proti praxi, v jejímž rámci požadují poplatek od uchazečů, kteří chtějí předložit 
nabídku. To nejen poškozuje malé a střední podniky, ale také je lze příliš snadno použít jako 
prostředek skryté diskriminace proti duchu a možná i liteře směrnic. 

 
– Kontaktní osoba: pan Jean-Pierre Faure 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15, e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

 

5. FINANCE A DANĚ 
 

• Obezřetné posuzování akvizic 
– Zpravodaj: pan RETUREAU (Zaměstnanci - FR) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 507 v konečném znění - 2006/0161 COD – CESE 
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– Klíčové body: 
 

Princip restriktivního výčtu kritérií a transparentnosti požadovaných informací si zaslouží 
podporu. Ve všech členských státech by byl vytvořen sjednocený, či dokonce totožný systém 
týkající se pouze přeshraničních akvizic souvisejících s nabýváním nebo zvyšováním podílu ve 
finančním sektoru (banky, pojišťovny a oblast cenných papíru). 
 
Dotčení investoři by měli mít možnost požádat o prodloužení lhůty, aby mohli poskytnout 
některé doplňující údaje. 
 
Metoda zvolená Komisí by tudíž mohla být nepružná v praxi. 
 
U rychlého přezkoumání existuje riziko, že bude provedeno povrchně; Komise by své kontroly 
neměla omezovat pouze na případy zamítnutí, ale spíše provádět občasné průzkumy, aby 
zhodnotila správné provádění směrnice v členských státech. 

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

 

• FISCALIS 2013 
− Zpravodaj: pan BURANI (Zaměstnavatelé – IT) 
 
− Odkaz: KOM(2006) 202 v konečném znění – CESE 
 
− Klíčové body: 

 
EHSV vyjadřuje maximální souhlas s dokumentem, který předložila Komise. V souvislosti s odbornou 
přípravou se připomínky týkají účinnosti opatření doposud provedených. Odborná příprava školitelů by 
se tedy měla stát stěžejním prvkem programu Společenství. 
 
Výhrady se týkají nejasných aspektu ohledne poskytování údajů veřejným orgánům, mimo daňových. 
Danové orgány nevyjasnily podmínky a možnosti přístupu k údajům, což je důvodem k jistým 
rozpakům, především z hlediska ochrany soukromého života. Mel by být vyjasněna také 
otázka vlastnictví a dostupnosti údajů. A stejně tak není řečeno nic ohledne kritérií na stanovení cen 
účtovaných třetím stranám, které o údaje žádají. 
 
– Kontaktní osoba: paní Imola Bedo 
 (tel.: 00 32 2 546 83 62, e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Vymáhání pohledávek 
− Zpravodaj: pan BURANI (Zaměstnavatelé – IT) 
 
− Odkaz: KOM(2006) 605 v konečném znění - 2006/0021 CNS – CESE 
 
− Klíčové body: 
 
EHSV souhlasí s navrhovaným textem, i když zdůrazňuje, že je pro něj obtížné posoudit kodifikaci, 
kterou provedly služby Evropské komise. 

 
– Kontaktní osoba: pan Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13, e-mai: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

6. RYBOLOV 
 

• Rybolov – vyrovnání pro nejvzdálenější regiony 
– Hlavní zpravodaj: pan SARRÓ IPARRAGUIRRE (Různé zájmy – ES) 
 
– Odkazy: KOM(2006) 740 v konečném znění – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 
 
− Kontaktní osoba: paní Yvette Azzopardi 
 (tel. 00 32 2 546 98 18, e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 
_____________ 

 


