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Na plenárním shromáždení byl jménem úradujícího predsednictví Rady prítomen pan Martin 
BARTENSTEIN, rakouský spolkový ministr hospodárství a práce, který vystoupil s príspevkem 
na téma priority programu rakouského predsednictví. 
 

1.  PRÁVA OBCANU 
 

• Základní práva a spravedlnost 
 
– Zpravodajka: paní KING (Zamestnavatelé – UK) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 122 v konecném znení – 2005/0037 (COD) – 2005/0038 (CNS) – 2005/0040 

(COD) – CESE 32/2006 
 
− Klícové body: 
 
EHSV je názoru, že nerovnováha mezi temito tremi rozmery – svobodou, bezpecností a právem – se 
odráží také ve financním výhledu, nebot na bezpecnost pripadá nejvetší cást rozpoctu. 
 
EHSV není presvedcen  o tom, že návrh Komise byl dostatecne vypracován tak, aby byly dodrženy 
zásady subsidiarity ve smyslu clánku 5 Smlouvy o ES, nebot se nezdá, že dochází k dostatecnému 
uznání oblastí, které jsou v rámci vnitrostátní, regionální a místní úrovne nejvhodnejší pro spolupráci 
s príslušnými sociálními partnery. 
 
Komise se odvolává na koordinovanejší cinnost proti rasismu, xenofobii a antisemitismu a navrhuje, aby 
byly v rámci boje proti nim více podporovány formy mezináboženského a multikulturního dialogu. 
EHSV proto doporucuje, aby na seznam byla pridána také islamofobie, nebot je velmi nutné rešit tuto 
konkrétní podobu rasismu, kdy se kultura protíná s náboženstvím. 
 
Konecne existuje nebezpecí, že dojde k podcenení násilí vuci detem, ženám a mládeži a obchodování 
s lidmi za úcelem sexuálního vykoristování, nebot tyto oblasti jsou spojeny s bojem proti užívání drog a 
obchodu s drogami, zejména proto, že dosud nebylo schváleno pridelení rozpoctových prostredku mezi 
jednotlivé programy. EHSV doporucuje, aby na boj proti násilí byl vyclenen samostatný cíl a samostatná 
rozpoctová položka. 
 
– Kontaktní osoba: paní Susanne Johansson 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2.  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ 
 

• Udržitelný rozvoj – klimatické zmeny 
 
– Zpravodaj: pan KALLIO (Ruzné zájmy – FI) 
 
– Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 33/2006 
 
– Klícové body: 
 
EHSV se domnívá, že EU musí výrazne zintenzivnit úsilí v boji proti klimatickým zmenám a zahájit 
dusledné vytvárení adaptacních strategií pro ruzné oblasti politiky. EU muže prispet k príprave 
adaptacních strategií pro jednotlivá odvetví prostrednictvím dobré koordinace a podpory mezinárodních 
dohod, což by rovnež pomohlo zintenzivnit úsilí za tímto úcelem na globální úrovni.  
 
Odvetví rozšírená na venkove, tedy zemedelství, lesnictví a rybolov, prispela jen velmi málo k emisím 
skleníkových plynu, což je také duvodem, proc byla tato odvetví v politice klimatických zmen EU 
prehlížena. Výbor se proto domnívá, že je duležité, aby EU také pripravila pudu pro adaptacní opatrení 
v techto odvetvích.  
EHSV má za to, že: 

− je duležité zkoumat lavinový úcinek klimatických zmen na odvetví rozšírená ve venkovských 
oblastech,  

− pri plánování budoucí politiky EU zamerené na podporu zemedelství a zemedelskou produkci a 
pri plánování obchodní a energetické politiky je treba venovat zvláštní pozornost nejistotám 
klimatických zmen, 

− politika rybolovu bude muset stanovit úpravy, jež musí odvetví provést, aby se prizpusobilo 
zmenám ve zdrojích vody a podmínkách rybolovu,  

− by se mela brát vážne role lesu v boji proti klimatickým zmenám; je duležité zintenzivnit 
zalesnování v rámci EU i celosvetove.  

 
Výbor se domnívá, že je nezbytné, aby Unie výrazne navýšila prostredky pro výzkum urcené k analýze 
klimatických zmen a adaptacních politik a k implementaci bezpecnostních programu. To se vztahuje 
predevším na odvetví, jež se opírají o prírodní zdroje.  
 
Výbor navrhuje, aby Komise predložila zahájení rozsáhlé informacní a vzdelávací kampane v rámci EU 
a na mezinárodní úrovni, mimo jiné s cílem zvýšit povedomí mezi subjekty obcanské spolecnosti 
a osobami s rozhodovacími pravomocemi v politice. Výbor se domnívá, že by to mohlo napomoci 
ke zrychlení prípravy a zavádení adaptacních strategií.  

 
– Kontaktní osoba: paní Yvette Azzopardi 

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

3. VEREJNÉ ZDRAVÍ – ÚLOHA OBCANSKÉ SPOLECNOSTI 
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• Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 
(prepracovaná verze) 

 
–  Zpravodaj: pan OLSSON (Ruzné zájmy – SE) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 399 v konecném znení – 2005/0166 (COD) – CESE 44/2006 
 
− Klícové body:  
 
EHSV zduraznuje, že organizace obcanské spolecnosti, které se zabývají tematikou drog, by se mely 
podílet na práci EMCDDA. 
 
EHSV vítá zmenu právního základu návrhu. Spolupráce s Evropským parlamentem se v tomto prípade 
zdá prirozená, nebot v neposlední rade zajištuje transparentnost EMCDDA vuci obcanum. Nový návrh 
posiluje roli Parlamentu. Ten muže mj. povolat do správní rady dva nezávislé experty se zvláštními 
kompetencemi v oblasti drog. Výbor naléhave doporucuje, aby tito dva nezávislí experti byli 
cleny nevládních organizací, které se zabývají drogovou problematikou. 
 
Evropská informacní sít se skládá z vnitrostátních koordinacních orgánu, které propojují zúcastnené 
zeme a monitorovací centrum. Výbor doporucuje, aby monitorovací centrum do svých smernic a dohod 
s clenskými státy zahrnulo podmínku, že koordinacní orgány budou spolupracovat s organizacemi 
jednotlivých zemí, vcetne nevládních organizací, odpovednými za drogovou problematiku. 
 
− Kontaktní osoba: paní Susanne Johansson 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

4. INFORMACNÍ SPOLECNOST 
 
• Uchovávání elektronických údaju 
 
– Zpravodaj: pan HERNÁNDEZ BATALLER (Ruzné zájmy – ES) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 438 v konecném znení – CESE 35/2006 
 
– Klícové body: 

 
Výbor vyjádril údiv a své obavy spojené s predložením návrhu, jehož obsah se zdá být nevyvážený 
a zasahující do základních lidských práv. 
EHSV se domnívá, že: 

 
− prostor ponechaný v návrhu lidským právum a zvlášte právum na soukromý život je nedostatecný 

z více ohledu, 



- 4 - 

CESE 3/2006 EN/FR-MF/tv  

 
− existuje nebezpecí, že bude podkopána duvera uživatelu elektronické komunikace a bude snížena 

jejich ochota používat nové technologie a také dlouhodobe zbržden rozvoj informacní spolecnosti, 
címž by byla ohrožena také Lisabonská strategie, 
 

− bude treba zásadním zpusobem provést revizi tohoto návrhu smernice, který celkove nerespektuje 
ani základní práva, ani pravidla prístupu, používání a výmeny údaju. 

 
– Kontaktní osoba: pan Raffaele Del Fiore  
 (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5.  DANOVÁ HARMONIZACE 
 
• Spotrební dan z alkoholu 
 
− Zpravodaj: pan WILKINSON (Zamestnavatelé – UK) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 223 v konecném znení – CESE 34/2006 
 
– Klícové body:  
 
Soucasný systém pravidelne zpusobuje problémy spojené s umístením urcitých produktu v nynejších 
dohodnutých strukturách.  
 
Neexistuje presvedcivý dukaz, že vysoké sazby spotrební dane dlouhodobe sníží množství problému 
spojených s nadmernou konzumací alkoholu. Proto musí být nasazena jiná opatrení, založená predevším 
na vzdelávání a prevenci, aby bylo možné celit temto problémum a zlepšit zdraví obcanu. 
 
Doporucuje se, aby Komise zvážila rozdelení alkoholických nápoju do dvou základních kategorií spolu 
se zavedením standardního základu pro všechny alkoholické nápoje zahrnuté do techto dvou kategorií, 
kde jsou všechny alkoholické nápoje zdaneny podle typu s ohledem na zpusob jejich výroby, vliv na 
zdraví a obsahu alkoholu. Vínem a jinými fermentovanými nápoji (pivem, jablecným a hruškovým 
kvašeným moštem) je však treba se zabývat oddelene. 
 
- Kontaktní osoba: paní Imola BEDO 
 (tel.: 00 32 2 546 83 62, e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

_____________ 


