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Shromáždení se zúcastnil pan François Biltgen, lucemburský ministr práce a zamestnanosti, který 
prednesl Program lucemburského predsednictví, a pan José Manuel Barroso, predseda Evropské 
komise, který predstavil program Komise.  

 
1. ZAMESTNANOST A VZDELÁVÁNÍ 
 
• Politika zamestnanosti: Role EHSV po rozšírení a   v perspektive 

lisabonského procesu  
− Zpravodaj: pan Greif (Zamestnanci – AT) 
 
−  Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 135/2005 
 
− Hlavní body: 
 

Lisabonská strategie nenastínila pouze vyhlídku „vetšího poctu pracovních míst“, ale prišla i 
s predstavou, že výkonu a konkurenceschopnosti se má dosáhnout predevším prosazováním inovací 
a zvyšováním kvality zamestnanosti. Investicím do lidských zdroju, výzkumu, technologií a inovací 
je proto treba prikládat stejný význam jako trhu práce a strukturálním politikám. 
 
Pres pocátecní úspechy má Evropa k dosažení svých ambiciózních cílu stále ješte daleko.  
 
Lisabonské cíle byly postaveny na predpokladu 3 % rocního prumerného rustu HDP. Místo 
ocekávaného rozmachu však hospodárské prostredí zacalo od roku 2000 rychle upadat.  
 
Zpomalení rustu bylo v posledních nekolika letech zpusobeno predevším makroekonomickými 
faktory a v menší míre faktory strukturální povahy. Výbor proto opakovane naléhal na to, aby se 
tato okolnost promítla do doporucení Evropských hlavních smeru hospodárské politiky .  
 
Nejduležitejším krokem k udržení cíle spocívajícího ve vytvárení stále vetšího poctu pracovních 
míst je oživení ekonomiky a prosazování uvážlivých strukturálních reforem. Je to jediný zpusob, jak 
prohloubit dopady reforem a jejich prijetí. Makroekonomické a strukturální reformy se musejí 
vzájemne doplnovat , nikoli vylucovat.  
 
Vetší duležitost by se rovnež mela prikládat reformním návrhum Komise, které smerují k posílení 
Paktu stability a rustu , a rovnež vyjmutí strategických investic (zvlášte do vedy, výzkumua 
vzdelávání) z výpoctu deficitu.  
 
Je treba markantne oživit komponenty poptávky a strukturální reformy promyšlene plánovat.  
 
Je velmi duležité podporovat zamestanatelnosti, prekonávání nedostatku schopností  a na integraci 
znevýhodnených skupin na trhu práce, spíše než  vyžadovat umírnenost ve mzdách, zrušení norem 
pracovního práva, zavádení atypických zamestnaneckých vztahu a  omezování sociálních služeb.  
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V kontextu Evropské politiky zamestnanosti je EHSV pripraven nabídnout své odborné znalosti a 
vlastní prínos v zájmu plného porozumení Lisabonské strategii a predání získaných poznatku 
verejnosti.  

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

• Integrovaný akcní program v oblasti celoživotního vzdelávání  
− Zpravodaj: pan Koryfidis (Zamestnanci – EL) 
 
−  Odkazy: COM(2004) 474 final – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
− Hlavní body: 
 

Konstruktivní prístup k návrhu Komise bude jiste složitým procesem. Vyžádá si všeobecnou i 
odbornou znalost cílu, opatrení a problému vyvstávajících pri tvorbe Evropské politiky vzdelávání. 
Bude rovnež záviset na možnosti tesného propojení volby vzdelávání s hlavními cíli Unie pro 21. 
století, konkrétneji s hlavními cíli tohoto desetiletí. V neposlední rade si vyžádá prozíravý prístup, 
jímž se zabezpecí, aby dnes ucinená volba byla tou správnou volbou pro budoucnost.  
 
EHSV zastává jasné stanovisko, pokud jde o relativní význam soucasných hlavních cílu Unie, a 
zformuloval prístup týkající se zpusobu, jak celoživotní vzdelávání provázat s temito cíli. Své názory 
vyložil v  pruzkumném stanovisku ke „vzdelávání a produktivite“, vyžádaném nizozemským 
predsednictvím. Prístup EHSV k návrhu Komise se tedy do znacné míry zakládá na shora 
uvedených názorech a stanoviscích.  
 
Prístup EHSV je rovnež urcován jeho zkušenostmi s výsledky dosavadních politik a programu Unie 
v oblasti kultury, všeobecného a odborného vzdelávání, mládeže a sportu.  
 
Celkový obraz je s nekolika málo výhradami obecne pozitivní. Výbor pokládá programy za:  
 
• vysoce kvalitní a úcinné nástroje v komunikaci mezi orgány Unie, zejména mezi Komisí a 

evropskou verejností; 
 
• základ rozvoje skutecné mobility osob, myšlenek a osvedcených zkušeností uvnitr Unie;  
 
• základ aktivit, jež jsou príslibem vysoké úrovne evropské pridané hodnoty, nyní i v budoucnu.  
Je treba zduraznit, že dosavadní vzdelávací programy Unie se radí mezi  ojedinelé aktivity 
Spolecenství zamerené prímo na jeho obcany. Nový program by se proto mel orientovat na 
prosazování demokracie, založené na úcasti a aktivním obcanství, a na podporu zamestnanosti a 
všestranného trhu práce. Nový program by mel rovnež prispet k osobnímu i profesnímu uplatnení 
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obcanu Evropy cestou vytvárení príležitostí k rozširování a využívání jejich potenciálu. Z pohledu 
Unie a jejích vazeb s obcany je duležité, aby se komplexní program vytvárel se zamerením na ruzné 
vekové skupiny, jednotlivé obcany, pracovište, malé a strední podniky (MSP) a sociální partnery.  

 
– Kontakt: paní Stefania Barbesta 
  (Tel.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. ROVNOST POHLAVÍ 
 
• Peking + 10 Posouzení pokroku dosaženého v  rovnosti pohlaví v Evrope a 

v rozvojových zemích   
− Zpravodaj: paní Florio (Zamestnanci – IT) 
 
−  Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 128/2005 

 
− Hlavní body: 
 

Úcast OSN mela rozhodující význam pro prenesení problematiky rovnosti pohlaví na program 
mezinárodního jednání. 49. schuze Komise OSN pro postavení žen (CSW), jež se má konat v dobe 
od 28. února do 11. brezna 2005, se bude zabývat vyhodnocením uplatnování tohoto akcního 
programu a Pekingské deklarace, které byly schváleny na 4. Svetové konferenci o ženách (Peking, 
1995). S ohledem na zkušenosti, které Výbor získal pokracujícím sledováním otázek spojených 
s rovností pohlaví, by bylo prospešné, kdyby byl zastoupen v  delegaci Evropské komise na  
49. schuzi Komise OSN  pro postavení žen.  
 
I když systém OSN zavedl významný právní rámec k dosažení rovnosti pohlaví, praktické 
uplatnování zásad v jednotlivých zemích a v jejich obchodní a rozvojové politice nekdy nesplnuje 
úmysly deklarované v teoretické rovine. 

 
Otázka rovnosti pohlaví v Evropské unii byla zanesena do Smlouvy a dále kodifikována 
Amsterodamskou smlouvou, v níž byl schválen „dvojí prístup “, který ve všech politikách 
Spolecenství kombinuje zarazení problematiky pohlaví do hlavního proudu se zavedením 
konkrétních opatrení ke zlepšení postavení žen. Opatrení týkající se zlepšení kvality práce a 
vyhlídek profesní kariéry a zamerená na povzbuzování žen - podnikatelek, na snižování rozdílu 
v odmenování a na prosazování postavení žen v odvetví nových technologií však trpí 
nevyrovnaností. Pokud jde o vyváženost mezi soukromým a profesním životem , existují již nekteré 
projekty ke zlepšení péce o deti, ale jen málo projektu se výslovne zabývá pécí o seniory nebo 
rodinné príslušníky.   
 
Pokud jde o obchodní a rozvojové politiky, je nezbytné vycházet z politiky zahrnující spolecnost 
jako celek a zejména úlohu žen; ženské zájmové skupiny se v príslušných zemích musejí plne 
zapojit do koncipování politických programu rozvoje a navrhování národních strategických 
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dokumentu; obzvlášte duležité je pak zvyšovat financní prostredky vyhrazené ženám, aby se tak 
podporilo jejich ekonomické a sociální postavení. Je treba sledovat úcinky obchodních dohod a 
rozvojových politik, a to i na mikroekonomické úrovni,  zajištením konkrétních analýz jejich dopadu 
na životní podmínky nejslabších sociálních vrstev a s prihlédnutím k rozdílum mezi obema 
pohlavími.  
 
I když politika Spolecenství na podporu žen nabyla na intenzite, stále ješte je bohužel  treba 
pozitivních aktivit a krajního úsilí clenských státu, aby se cíle skutecne splnily, protože tyto státy 
nesou hlavní odpovednost za realizaci této politiky.   

 
− Kontakt: paní  Maarit Laurila 

  (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3. VNITRNÍ TRH - SLUŽBY 
 
• Služby na vnitrním trhu 
− Zpravodaj: pan Metzler (Ruzné zájmy – DE) 
− Spoluzpravodaj: pan Ehnmark (Zamestnanci – SE) 
 
− Odkazy: COM(2004) 2 final – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
 
− Hlavní body: 

 
Výbor vítá cíl, uvedený v návrhu smernice, jímž je realizace vnitrního trhu a podniknutí dalších 
kroku v rámci Lisabonské strategie. Krome toho je Výbor presvedcen, že by se zde doporucované 
zmeny a specifikace mely zahrnout do návrhu smernice proto, aby byl skutecne dosažen uvedený 
cíl. 
 
Harmonizace konkrétních služeb v dvoufázovém prechodném období : Výbor je tudíž presvedcen, 
že všeobecné použití zásady zeme puvodu v preshranicním poskytování služeb je predcasné. Jako 
obecné doporucení Výbor navrhuje prezkoumat reálnost uplatnování této zásady v ruzných 
odvetvích.  
 
Otázky spojené se sociální dimenzí: návrh smernice by nemel vést k jakémukoli oslabování 
existující sociální ochrany a mzdových a bezpecnostních standardu na pracovišti, zejména tech, jež 
smernice stanoví ve vztahu k vysílání pracovníku. 
 
Rozsah konfliktu zákonu a odpovídající pravidla: je treba hloubeji vysvetlit a presneji vymezit 
rozdíly v rozsahu, odchylkách a pravidlech týkajících se konfliktu zákonu pri aplikaci zásady zeme 
puvodu na preshranicní poskytování služeb. Než bude vytvoren rámec Spolecenství, je treba 
veškeré služby obecného zájmu z pusobnosti smernice o službách vyloucit.  
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Centrální registr preshranicních aktivit: podle názoru Výboru by se melo uvážit, zda by centrální 
registr EU, vytvorený pro úcely evidence požadavku a porušení pravidel, zjištených pri inspekci, 
nemohl být efektivním a užitecným nástrojem k plnení požadavku stanovených v návrhu smernice o 
monitorování poskytovatelu konkrétních služeb, jako jsou napríklad príslušníci svobodných 
povolání. 
 
Zkvalitnení empirického vedení záznamu. 
 
Zajištení kvality a transparentnosti pri stanovení cen: Mela by se podporovat vysoká úroven 
ochrany spotrebitele. 

 
− Kontakt: paní Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Bílá kniha/Služby obecného zájmu  
− Zpravodaj: pan Hencks (Zamestnanci – LU) 
− Spoluzpravodaj: pan Hernández Bataller (Ruzné zájmy – ES) 
 
−  Odkazy: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 
 
− Hlavní body: 

 
Služby obecného zájmu jsou klícové nejen pro hospodárskou konkurenceschopnost, predstavují 
zároven klícový prvek v sociální oblasti a oblasti životního prostredí. Jsou hlavní položkou 
v trístranném prístupu Lisabonské strategie (zahrnující hospodárské, sociální a environmentální 
aspekty.) a mají rozhodující význam pri pretvárení EU v nejkonkurenceschopnejší a 
nejdynamictejší spolecnost založenou na znalostech.  
 
EHSV vítá vydání Bílé knihy. Ocenuje zejména to, že Bílá kniha stanovuje presný casový rozvrh 
návrhu a opatrení uvedených v textu, jež Evropská komise zamýšlí prijmout v zájmu uplatnení 
techto zásad a smeru v príštích letech.  
 
Výbor podporuje zásady a nové smery, jež Komise v zájmu posilování existence služeb obecného 
zájmu navrhuje. Vyjadruje však politování, že jeho opakované žádosti z posledních let volající po 
rámcové smernici nebo rámcovém zákonu v zájmu zarucení existence služeb obecného zájmu 
(SGI), volnosti clenských státu definovat, organizovat a volit ve vztahu k SGI metody rízení, 
dlouhodobého financování a hodnocení výkonu SGI, spotrebitelských práv atd. nebyly vyslyšeny, i 
když se Komise zavázala, že zprávu o této záležitosti vyhotoví do konce roku 2005.  
 
Práva obcanu využívat služby obecného zájmu, které jsou prístupné, dosažitelné a efektivní, musí 
být zarucena a potvrzena ve jménu solidarity a hospodárské a sociální soudržnosti, jež se uznávají 
jako základní principy Smlouvy. 
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V dusledku toho je treba vytvorit soubor obecných zásad pro ruzné služby, jež jsou v jednotlivých 
clenských státech poskytovány odlišným zpusobem, a to pri plném respektování principu 
subsidiarity. 

 
− Kontakt: pan Raffaele Del Fiore 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Soubor opatrení týkajících se železnicní dopravy 
− Zpravodaj: pan Chagas (Zamestnanci – PT) 

 
−  Odkazy: COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 
 COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 

 COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 
  COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
− Hlavní body: 

 
EHSV je presvedcen, že každé rozhodnutí o deregulaci mezinárodních služeb osobní dopravy 
by melo být založeno na rozsáhlých a srozumitelných poznatcích týkajících se celkových úcinku 
tohoto opatrení na osobní železnicní dopravu a dopadu opatrení, o nichž se již rozhodlo v 1. a 2. 
souboru opatrení.  
 
Proto panoval názor, že Komise by mela provést hloubkovou analýzu výhod a nevýhod liberalizace 
ješte predtím, než ji navrhne. Tato analýza je požadována zejména na úseku regionální dopravy a 
železnicní dopravy jako služeb obecného zájmu, v oblasti  kvality služeb nabízených spotrebitelum, 
zamestnanosti a pracovních podmínek, predevším v železnicních spolecnostech nových clenských 
státu.  
 
ESHV žádá Komisi, aby predložila zprávu o realizaci otevrení trhu pro služby železnicní nákladní 
dopravy, jak to požaduje smernice 91/440/EHS (ve znení  smernice 2004/51/ES).  
S ohledem na návrh smernice o atestaci vlakového personálu vyjadruje Výbor politování, že toto 
sociální opatrení se prezentuje jako poslední clánek v retezci evropských legislativních opatrení 
k liberalizaci odvetví železnicní nákladní dopravy, a žádá Komisi, aby zkrátila znacný casový 
interval mezi úplným otevrením trhu v železnicní nákladní preprave a konecnými termíny pro 
zavedení atestace.   
 
Krome toho EHSV uvítal dohodu evropských sociálních partneru o „urcitých aspektech pracovních 
podmínek vlakových posádek zapojených do preshranicních služeb“ a vyzval Komisi, aby tuto 
dohodu predložila Rade ke schválení.  
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Ve veci práv a povinnosti cestujících železnicní dopravy, se EHSV domnívá, že ustanovení 
vztahující se k železnicnímu sektoru nesmejí být prísnejší než ustanovení týkající se letecké 
dopravy, a usuzuje dále, že je treba zlepšit predpisy týkající se jednotlivých ustanovení o rucení za 
následné škody, stanovení horní hranice rucení a vyloucení v prípade, že se vlakový spoj zruší. 
 
EHSV v zásade vítá opatrení ke zvýšení kvality železnicní nákladní dopravy a soucasne 
zduraznuje, že:  
− pozitivní stimuly jsou výhodnejší než striktní ujednání o kompenzaci vedoucí k pokusum o 

obcházení pravidel a ke zrodu komplikovaného systému náhrad;  
− opatreními ke zvýšení kvality nákladní železnicní dopravy se nesmejí diskriminovat ostatní 

druhy dopravy.  
 
EHSV rovnež žádá Komisi, aby prezkoumala dopady opatrení na podniky a na manažery 
infrastruktury v nových clenských státech.  

 
− Kontakt: pan Luís Lobo 
   (Tel : 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Instalace a komercní provoz/GALILEO 
− Zpravodaj: pan Ranocchiari (Zamestnanci – IT) 
 
−  Odkazy: COM(2004) 477 final – 2004/0156 (COD) – CESE 123/2005 
 
− Kontakt: pan Raffaele Del Fiore  
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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4. POLITIKA HOSPODÁRSKÉ SOUTEŽE A OCHRANY  
 SPOTREBITELU 
 

• XXXIII. zpráva o politice hospodárské souteže 
− Zpravodaj: pan Chiriaco (Zamestnanci – IT) 
 
− Odkazy: COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
 
− Hlavní body: 

 
EHSV zduraznuje potrebu posilování prumyslové hospodárské souteže a podporuje výzkum, rozvoj 
a inovace ve všech odvetvích.  
 
Výbor se staví za funkcnejší vztahy mezi politikou hospodárské souteže a politikou ochrany 
spotrebitelu.  
 
Reformní proces kladoucí si za cíl zefektivnení a zjednodušení postupu pri kontrole státní pomoci 
zaznamenal velký pokrok pri sledování smeru stanoveného na zasedání Evropské rady ve 
Stockholmu, kterým se sleduje snížení  státní pomoci a její presmerování na horizontální cíle, na 
kterých má   Spolecenství zájem, vcetne cílu soudržnosti. 
 
EHSV zduraznuje potrebu prijetí jasného právního textu o službách obecného zájmu. 
 
Dnes se obecne akceptuje, že dodavatelé odborných služeb musejí rovnež dodržovat pravidla 
hospodárské souteže.  
 
EHSV naléhave žádá Komisi, aby trvala na svém závazku zverejnit v roce 2005 novou zprávu 
o „pokroku pri odstranování omezujících a neoprávnených pravidel“. 
 
Proces postupné konvergence telekomunikací, IT, rozhlasu, televize a nakladatelského podnikání 
znesnadnuje identifikaci struktur ruzných trhu. Pokud tento proces nebude správne chápán, hrozí, 
že se sníží pocet pravidel hospodárské souteže a oslabí princip pluralismu.  
 

− Kontakt: paní Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Spotrebitelská politika po rozšírení EU 
− Zpravodaj: pan Pegado Liz  (Ruzné zájmy – PT) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 141/2005 
 
− Hlavní body: 
 

Dnes, kdy se EU rozšírila o deset nových clenských státu, pro než je ochrana spotrebitele relativne 
novým pojmem, se spotrebitelská politika musí jako celek prehodnotit tak, aby byla v souladu 
s novou realitou trhu s témer 500 miliony spotrebitelu.  
 
EHSV ve svém stanovisku definuje bezprostrední priority spotrebitelské politiky.  
 
Aniž by ztrácel ze zretele nutnost udržování rovnováhy mezi dotycnými zájmy, má EHSV za to, že 
by se mely postupne zavádet nové legislativní iniciativy, a to v oblastech, jež jsou ve stanovisku 
podrobneji rozvedeny.  
 
EHSV se rovnež domnívá, že existující legislativu Spolecenství je treba prezkoumat a harmonizovat, 
aby se uvedla v soulad s novým rozšíreným jednotným trhem, se zvláštním durazem na oblasti, 
které jsou ve stanovisku uvedeny.  
 
EHSV pripomíná svuj návrh zrídit Evropský výzkumný ústav pro ochranu spotrebitele, který by 
zajištoval znalostní zázemí spotrebitelské politiky.  
 
EHSV doporucuje, aby Komise pri definování nových smeru spotrebitelské politiky prihlédla 
k návrhum a doporucením predloženým v tomto stanovisku a pravidelne vydávala zprávy o situaci 
v oblasti spotreby a spotrebitelu v Evrope.  

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

• Audiovizuální služby/ochrana nezletilých a lidské dustojnosti 
− Zpravodaj: pan Pegado Liz (Ruzné zájmy – PT) 
 
− Odkazy: COM(2004) 341 final – 2004/0117 (COD) – CESE 134/2005 
 
− Kontakt: pan Raffaele Del Fiore  
  (Tel : 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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5. JEDNOTNÝ TRH – HARMONIZACE LEGISLATIVY 
SPOLECENSTVÍ 

 

• Soucasný stav koregulace a autoregulace na jednotném trhu 
− Zpravodaj: pan Vever (Zamestnavatelé - FR) 
 
− Odkaz: Informacní zpráva – CESE 1182/2004 fin 
 
− Hlavní body: 
 

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise se zavázaly uznat a umožnit rámec 
koregulace a autoregulace, který muže užitecne doplnovat legislativu. Meziinstitucionální dohoda, 
prijatá dne 16. prosince 20031, zajištuje toto doplnení prostrednictvím strukturálních a 
monitorovacích ustanovení opatrení. 
 
Potenciál a omezení 
 
Koregulace a autoregulace prinášejí nekolik potenciálních výhod tím, že zjednodušují pravidla 
jednotného trhu, deregulují právní kanály, napomáhají rychlejšímu prizpusobení se zmene, rozvíjí 
mezi aktéry v ekonomice a obcanské spolecnosti smysl pro sdílenou odpovednost, a tím posilují 
základy evropské integrace.  
 
Existují však urcité meze spocívající predevším v podmínkách, za nichž se pravidla zavádejí, a 
sankcích, kterých lze použít v prípade, že se tato pravidla poruší. Mohou rovnež vyvstat další 
otázky, které si vyžádají kontrolu, jako napríklad slucitelnost s existujícími predpisy nebo vliv na 
hospodárskou soutež.  
 
Málo se toho ví o skutecné situaci koregulace a autoregulace uvnitr jednotného trhu. Informacní 
zpráva a nedávná slyšení porádaná Observatorí jednotného trhu EHSV si predevším kladou za cíl 
prohloubit naše znalosti a zvýšit povedomí o soucasném stavu koregulace a autoregulace a usnadnit 
šírení osvedcených zkušeností. 

 
− Kontakt: pan Jean-Pierre Faure  
  (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

• Vzájemné zapoctení a dodání proti placení  
− Zpravodaj: pan Burani  (Zamestnavatelé – IT) 
 
−  Odkazy: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
 
                                                 
1  Ur. vest. C 321 ze dne 31.12. 2003. 
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− Hlavní body: 
 
Vytvorení integrovaného a efektivního evropského kapitálového trhu je jedním z nejduležitejších a 
nejambicióznejších hospodárských projektu, jež v Evropské unii v soucasnosti probíhají.  
 
Ryze domácí aktivity vzájemného zapoctení a dodání proti placení  v EU jsou relativne rentabilní a 
bezpecné. Naproti tomu preshranicní opatrení jsou složitá a roztríštená, což má za následek 
mnohem vyšší náklady, rizika a neefektivitu.  
 
Výbor se s velkým zájmem zabýval dokumentem Komise a analyzoval jej predevším z pohledu 
sociálních partneru, které zastupuje: souhlasí s prístupem i smery.   
 
Výbor se však domnívá, že trhy až dosud ukazovaly, že existující pravidla primerene umožnují 
zvládat nouzové situace, a že úradum se darilo zvládnout i ty  i ty neobtížnejší situace. 
 
Výbor se domnívá, že príslušná rozhodnutí nemohou prijímat pouze orgány hospodárské souteže: 
zavazující stanovisko kontrolních orgánu by se melo zacít uplatnovat, i když tomu tak vždy a všude 
není. Vule otevírat trhy a vyhovet pravidlum hospodárské souteže nesmí opomíjet bezpecnost 
techto trhu samotných. Tento aspekt posuzují sami pouze ti, kterí za nej nesou odpovednost.  

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

• Platební rozkaz  
− Zpravodaj: pan Pegado Liz (Ruzné zájmy – PT) 
 
− Odkazy : COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
 
− Hlavní body: 

 
EHSV vítá soucasný návrh narízení, v nemž je zahrnuta vetšina jeho pripomínek týkajících se 
revize Zelené knihy.  
 
EHSV žádá naléhave Komisi, aby posoudila možnost rozšírení tohoto návrhu narízení tak, aby 
pokrýval Evropský hospodárský prostor.  
 
Komise se domnívá, že bude možné, aby evropský postup pri zadávání platebního rozkazu existoval 
spolu s ostatními identickými postupy, jež slouží témuž úcelu a jsou obsaženy ve vnitrostátní 
legislative clenských státu. EHSV je však presvedcen, že by mel existovat pouze jeden postup pri 
zadávání rozkazu k platbe, a to postup stanovený a regulovaný návrhem narízení, který je práve 
posuzován.  
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Stanovisko výboru obsahuje rovnež podrobnou analýzu clánku tohoto návrhu narízení. 
 
− Kontakt: paní Aleksandra Klenke 
  (Tel.:00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

6. POLITIKA SOUDRŽNOSTI  
 

• Regiony se strukturálními znevýhodneními 
− Zpravodaj: pan Barros Vale (Zamestnavatelé – PT) 
 
−  Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 140/2005 
 
− Hlavní body: 
 

Co se týce  problému týkajících se dopravy, telekomunikací, infrastruktury, prístupu k verejným 
službám, životního prostredí, zamestnanosti a príležitostí plynoucích zejména z turistického ruchu, 
zastává Výbor stanovisko, že efektivní politika zamerená na regiony trpící trvalým znevýhodnením 
by mela být rízena tremi  principy: princip permanentnosti, pozitivní diskriminace a 
proporcionality a mela by stanovit soubor sociálních, hospodárských a environmentálních cílu.   
 
Tato politika by tedy mela zajistit soubor opatrení urcených k minimalizaci zranitelnosti techto 
regionu a sledujících pomoc pri vytvárení skutecné „rovnosti príležitostí“ mezi temito regiony a 
zbytkem Unie. Jelikož tato politika je reakcí na objektivní prírodní omezení, je legitimní, že má být 
odstupnována podle jejich míry. Z týchž duvodu by mela doplnovat, spíše než aby nahrazovala 
opatrení, jež jsou tradicne zavádena jako soucást politiky ekonomické a sociální soudržnosti. 

 
− Kontakt: pan Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ 
 

• Financování Natura 2000 
− Zpravodaj: pan Ribbe (Ruzné zájmy – DE) 

 
−  Odkazy: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
− Hlavní body: 

 
EHSV zduraznuje, že ruzné obdelávané  a prírodní krajiny EU predstavují významné prírodní 
dedictví. Ochrana prírody není samoúcelná. Príroda hraje velmi podstatnou roli v našich životech a 
hospodárství a je zejména duležitým zdrojem ekonomických aktivit. 
 
EHSV plne souhlasí s formou alternativy financování schválenou Komisí, totiž rozvoj a odpovídající 
využití existujících nástroju pomoci. Zajištení a využívání existujících financních prostredku 
zpusobem, který více odpovídá potrebám ochrany prírody, poskytne odpovedným orgánum 
v clenských státech odpovídající prostor pro pružnou akci. V této souvislosti je však treba 
podniknout kroky, jež zajistí, že se již nebudou opakovat scénáre, kdy projekty se škodlivými 
dopady na ochranu prírody byly spolufinancovány z EU, aby pak EU v další fázi musela opet 
zasáhnout a zaplatit úcet za výslednou škodu zpusobenou na životním prostredí a prírode. 

 
Diskuse o financování príslušných oblastí spadajících do programu Natura 2000 má probíhat na 
pozadí ocekávaných sporu o objem celkového rozpoctu EU a rozdelení financních prostredku  mezi 
regiony a ruzné politické oblasti. Je treba se ujistit, aby clenské státy neodsunuly ochranu prírody za 
jiné úkoly. Ochrana prírody v Evrope, jak to casto zduraznují nejvyšší predstavitelé státu a vlád, je 
úkolem pro spolecnost jako celek a zároven jde o velmi duležitý politický závazek, na jehož 
financování se musí najít prostredky. 
 
Nevyhnutelnou povinností v kontextu programu Natura 2000, (napríklad kompenzacní platby nebo 
poskytování pobídek majitelum nebo uživatelum pudy), financní zdroje se specifickým zamerením. 
V opacném prípade by EHSV nebyl s to podporovat princip zahrnutí financování programu Natura 
2000 do existujících prostredku a musel by vystoupit ve prospech zavedení zvláštního režimu 
financování, odrážeje tak stanoviska mnoha zainteresovaných úcastníku zapojených do 
predbežných stadií programu Natura 2000.  

 
− Kontakt: pan Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
 

• Zvláštní opatrení na podporu trhu 
− Zpravodaj: pan Nielsen (Ruzné zájmy – DK) 
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− Odkazy: COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 
 

− Kontakt: paní Annika Korzinek  
  (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• REACH – Právní predpisy o chemikáliích   
− Zpravodaj: pan Sears (Zamestnavatelé – UK) 
− Spoluzpravodaj: pan Hosman (Zástupce – NL) 
 
−  Odkazy: Informacní zpráva - COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 (COD) 
        CESE 242/2004 fin rev 

 
− Hlavní body: 
 

Tato informacní zpráva posuzuje dopad hospodárské souteže a prumyslových zmen, které s sebou 
nese navržená legislativa, na sektory, které jsou zároven dodavateli a konkurenty v chemickém 
prumyslu. 
 
Obecne lze poznamenat, že jednou ze slabých stránek návrhu REACH je nejasnost a špatná 
definice. Návrh se do znacné míry opírá o definice „látky“ a „prípravku“ pocházející z poloviny 
šedesátých let minulého století; pojem „chemikálie“, který se v dokumentu casto objevuje, není 
definován vubec. 
 
Návrh je príliš složitý svým usporádáním a stavbou a problémy spojené s rozsahem a definicí jsou 
násobeny skutecností, že tento návrh, prestože se zakládá na chemickém prumyslu, nepredstavuje 
reálné skutecnosti soucasných nebo budoucích plánovaných postupu ve všech odvetvích, která 
budou jeho zavedením ovlivnena.   
 
Jak se ve zpráve podrobne analyzuje, dopady návrhu budou nejvíce pocitovat MSP. Zejména 
nepomerné náklady a minimální predpokládaný zisk jak pro zamestnance, tak pro spotrebitele 
povedou k tomu, že evropské MSP v porovnání se svými protejšky mimo EU ztratí rozhodující 
výhody konkurenceschopnosti.  
 
V návrhu se uvádí, že je motivován práním zajistit ochranu pracovníku, spotrebitelu a životního 
prostredí. Dopady nakládání s odpady a emisemi na životní prostredí, které jsou náležite rešeny 
v celé rade soucasné legislativy EU, obecné i specifické pro jednotlivá odvetví , jsou z návrhu ve 
velkém míre vylouceny, a proto je nelze zapocítat do ocekávaných zisku. 
Obecne pro všechna odvetví platí, že je nutné dbát na to, aby pokracující zvažování návrhu 
REACH nevedlo k neprijatelnému zmírnení rychlosti testování skutecne prioritních látek. 
Uplatnování existující legislativy je stejne duležité jako vytvárení nových iniciativ, které budou 
soutežit o stejné zdroje.  
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Je duležité , aby studie dopadu, pokládané nyní za nezbytné, vzala na vedomí situace daných 
hospodárských odvetví. Mely by se transparentním a prijatelným zpusobem rídit odpovídajícími 
metodologiemi, stanovenými nekterými organizacemi, jako je napríklad Organizace pro 
hospodárskou spolupráci a rozvoj (OECD).  
 
Jestliže lze dosáhnout dohody o cílech a rozsahu REACH a metodologiích, jimiž je treba se rídit pri 
posuzování jak nákladu, tak prínosu, pak bude možné nabýt jistoty, že byl schválen nejlepší prístup 
s temi nejvetšími prínosy pro všechny zúcastnené. Tak tomu však v soucasnosti není. V nejlepším 
prípade jsou prímé a neprímé náklady vyrovnány potenciálními, avšak špatne definovanými zisky 
jinde. 

 
− Kontakt: pan Jakob Andersen  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Rizika záplav 
− Zpravodaj: paní Sánchez Miguel (Zamestnanci – ES) 

 
− Odkazy: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 
 
− Kontakt: paní Annika Korzinek  
   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Geotermální energie 

− Zpravodaj: pan Wolf (Ruzné zájmy – DE) 
 
−  Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – EESC 122/2005 
 
− Kontakt: pan Siegfried Jantscher 

  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• INSPIRE 
− Zpravodaj: pan Retureau (Zamestnanci – FR) 

 
−  Odkazy: COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
− Kontakt: pan Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8.  SPOLECNÁ ZEMEDELSKÁ POLITIKA 
 
• Financování spolecné zemedelské politiky 
− Zpravodaj: pan Kienle (Zamestnavatelé – DE) 
 
−  Odkazy: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
 
− Hlavní body: 

 
EHSV ocenuje, že návrh Komise obsahuje celé spektrum skutecne inovacních prístupu v zájmu 
lepších a jednodušších rozpoctových operací. EHSV je presvedcen, že vytvorení dvou fondu 
s jasnou delbou úkolu je správnou cestou k dosažení tohoto cíle. EHSV je však toho názoru, že: 
 
• zjednodušení musí mít zretelný dopad na všech úrovních a musí mít z neho prospech EU, 

clenské státy a konecní uživatelé ;  
• je nutné urychlene podniknout kroky, jimiž se zajistí, aby podpora konecných uživatelu byla 

pohotová a co možná nejprímejší; 
• i když z pohledu Komise se cíle spocívajícího ve zjednodušení primerene dosahuje, nelze tvrdit 

totéž o clenských státech.   
 

EHSV lituje, že díky rozdílným postupum u plateb a vyclenování prostredku musejí platební 
agentury stále ješte provozovat dva oddelené systémy financního hospodarení. EHSV je 
presvedcen, že podstatné je, aby se tyto dva systémy co možná nejvíce zmodernizovaly. S ohledem 
na to jsou zapotrebí další zmeny, v neposlední rade v narízení  podpory rozvoje venkova.  
 
EHSV v zásade vítá skutecnost, že pravidla týkající se vymáhání financních prostredku neukládají 
rucení za vyplacenou podporu pouze Evropské unii samotné, ale i clenským státum. S ohledem na 
námitky rady clenských státu, týkajících se vetší sdílené odpovednosti, bude EHSV velice dukladne 
sledovat, zda clenské státy neztrácejí zájem o programy na úkor potenciálních konecných uživatelu.  
 
EHSV je znepokojen, že zvýšená technická podpora bude odklánet zdroje od skutecného úcelu 
fondu, jímž je podpora zemedelství a rozvoje venkova. Podle Výboru by se mel tento druh neprímé 
podpory udržovat v omezeném merítku a mel by se povolovat pouze v prípadech, kde je to 
nezbytne nutné. V této souvislosti zaujímá EHSV obzvlášt kritický postoj k podpore Spolecenství 
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urcené k vytvárení administrativních a monitorovacích kapacit v clenských státech, což je 
nepopiratelne oblast spadající do odpovednosti samotných clenských státu. EHSV se domnívá, že 
v takových prípadech by Komise mela vydat zprávu, aby se zajistilo prísné sledování takové 
podpory. 

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

 
 

9. VNEJŠÍ OBCHOD 
 

• Návrh narízení Rady o uplatnování systému všeobecných celních preferencí 
(GSP) 

− Zpravodaj: pan Pezzini (Zamestnavatelé – IT) 
 
−  Odkazy: COM(2004) 699 final – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
 
− Hlavní body:  
 

20. ríjna 2004 prijala Evropská komise návrh narízení Rady, který podrobne predstavuje evropský 
systém obchodních preferencí EU (Všeobecný systém preferencí – GSP) na období let 2006-2008. 
Tento návrh vychází ze smernic vydaných Komisí v cervenci 2004. Komise navrhuje zlepšit 
soucasný systém v rade oblastí: zjednodušení (redukce z peti na tri samostatná opatrení); rozšírení 
seznamu produktu spadajících pod SPG; zamerení na prínos pro nejvíce potrebné rozvojové zeme; 
zrízení dodatecného systému prínosu GSP („GSP+“) k povzbuzení udržitelného rozvoje. 

 
EHSV zastává názor, že existující systém by se mel zjednodušit a zpruhlednit a že by se melo využít 
príležitosti k harmonizaci, sjednocení a zefektivnení všech GSP pravidel a postupu. Usuzuje, že 
navrhovaný systém by v tomto ohledu znamenal podstatné zlepšení, a do této míry podporuje 
návrhy Komise.  
 
EHSV schvaluje skutecnost, že pocet zemí-príjemcu poklesne, ale zároven se obává, že toto snížení 
asi nebude mít postacující rozsah.  
 
EHSV usuzuje, že nové vyhodnocení spolecenských dopadu pro prosazování udržitelného rozvoje 
bude asi jenom steží mít  vetší dopad na chování státu jako príjemcu než to, které nahrazuje.  
EHSV je znepokojen, že problém podvodu není v existujícím systému podle všeho efektivne rešen, 
a soudí, že se v tomto ohledu mohlo udelat více.  
 
EHSV vyjadruje své zklamání, že podrobné hodnocení dopadu v souvislosti s temito návrhy se 
nezverejnilo a v nekterých prípadech zrejme ani neprovedlo.  

 
− Kontakt: paní Susanna Baizou 
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10. OBRANA 
 

• Verejné zakázky a obrana 
− Zpravodaj: pan Wilkinson (Zamestnavatelé – UK) 
 
− Odkazy: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
 
− Hlavní body: 

 
Závery Výboru lze shrnout takto: 
 
− Vybavení obrany je pouze jedním požadavkem na realizovatelný „výkon obrany“. Aby prumysl 

mohl plne uplatnit svou roli, bude potrebovat jasné vedení, harmonizované požadavky a 
kontinuitu. Musí rovnež nést primární odpovednost za nezbytnou restrukturalizaci. Prumysl se 
rovnež musí vyhnout príliš zatežujícím regulacním postupum. 
 

− Musí být zcela jasné, na které cásti procesu verejné zakázky na vybavení obrany se budou 
vztahovat schválená pravidla. 
 

− Bude se nadále požadovat uplatnování clánku 296 Smlouvy. Aby se zajistilo, že se dosáhne 
pokroku ve vyhýbání se jeho príliš castému použití, bude treba, aby Komise zavedla merítko na 
základe prezkoumání soucasného výkonu. Nelze vést soupis vybavení a postupu, na než se 
uplatnuje clánek 296.  
 

− Prvním krokem, který by Komise mela co nejdríve ucinit, je vyhotovení „interpretacního 
sdelení“ k clánku 296. Teprve až se díky tomuto sdelení získají zkušenosti, bude možné 
rozhodnout o zavedení nového právního nástroje.  
 

− Vybavení „k dvojímu použití“ je stále rozšírenejší a tento trend je vítán, v neposlední rade 
s ohledem na potenciál pro civilní využití výzkumu a technického rozvoje, který se vztahuje 
k vojenskému vybavení.  

− Je vítána predpokládaná významná role Evropské obranné agentury (EDA); bude treba objasnit, 
jakou roli mají hrát veškeré dnes zainteresované agentury.     

 
− Kontakt: pan Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


