Evropský hospodářský a sociální výbor

V Bruselu dne 23. března 2007

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
VE DNECH 14. a 15. BŘEZNA 2007
SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK

Stanoviska EHSV v plném znění jsou k dispozici v úředních jazycích na internetových
stránkách Výboru na adrese:
http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp
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-1Plenárního zasedání se zúčastnili pan Max KOHNSTAMM, bývalý tajemník Vysokého úřadu
ESUO a spolupracovník pana Jeana Monneta, a pan Jacques BARROT, člen Evropské komise, který
přednesl projev k přijetí stanoviska k tématu „Evropská dopravní politika – Bílá kniha“.

1.

USNESENÍ K 50. VÝROČÍ ŘÍMSKÝCH SMLUV

–

Hlavní zpravodaj: pan FRERICHS (Zaměstnavatelé – DE)

–

Odkazy: CESE 350/2007 fin

–

Klíčové body:
Pro EHSV bylo založení EHS a Euratomu rozhodující pro vytyčení směru na cestě ke stále
užšímu spojení stále většího počtu států a národů, které nakonec v průběhu posledního
desetiletí 20. století vedlo k překonání rozdělení Evropy.
Společné politiky, volný pohyb osob, vytvoření velkého neohraničeného vnitřního trhu,
zavedení jednotné měny představují pro Výbor některé z důležitých etap na cestě
k všeobecnému blahobytu, jaký dosud Evropa nezažila, i když z hlediska hospodářské,
sociální a územní soudržnosti i nadále existují těžkosti. Tento úspěch a hodnoty, na kterých je
založen, přispěly k vzniku evropského modelu společnosti, a tím k uskutečnění sociálního
modelu, který je atraktivní pro mnoho zemí světa.
Podle názoru Výboru by Evropská unie měla využít dobré zkušenosti získané ze společného
úsilí tak, aby dokázala čelit novým výzvám, které před ní vyvstávají a dotýkají se jejího
sociálního modelu, globalizace, změny klimatu, zásobování energií, problémů spojených
s přistěhovalectvím nebo potírání chudoby a sociálního vyloučení.
V této souvislosti je zapotřebí dát Evropské unii nový smysl, což znamená poskytnout jí
pevnější a širší smluvní základ, vycházející z jasné vize a zásadní shody.
Úsilí by se nemělo omezit pouze na revizi pravidel jejího fungování, ale mělo by také popsat
její budoucí určení a načrtnout k tomu potřebnou ústavu.
Má-li praxe budoucí Evropské přínosná pro občany a atraktivní také pro nové členy a mladou
generaci, kteří sami proces uplynulých desetiletí neprožili, musí se orientovat dvěma
uvedenými směry, které jsou stanoveny v Ústavní smlouvě vypracované Evropským
konventem:
•

na jedné straně hodnoty a zásady, které byly od počátku motivem evropského sjednocení:
smíření a tolerance, solidarita a subsidiarita, právo a spravedlnost, mír a svoboda,
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a na druhé straně politické, hospodářské, sociální a kulturní zájmy občanů, které dlouhá
léta stále znovu vyjadřovali mluvčí evropské občanské společnosti.

EHSV tedy potvrzuje svoje odhodlání přispět k nezbytnému impulzu pro novou dynamiku
evropského procesu integrace a k tomu, aby se Unie mohla konečně stát evropskou
společností, ve které budou občané skutečnými činiteli procesu integrace.
Výbor dodává, že tento impulz bude založen na systematickém zohledňování problémů
a očekávání občanů a zvláště také na posilování demokratické legitimity Unie a jejích
institucí, zejména prostřednictvím participativní demokracie; tím budou položeny základy
racionálního a emocionálního znovupřijetí evropského projektu občany.
–

Kontaktní osoba: pan Patrick Fève
(Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu)

2.

OBČANSTVÍ UNIE

•

Zelená kniha Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve
třetích zemích

–

Zpravodaj: pan VOLEŠ (Zaměstnavatelé – CZ)

–

Odkazy: KOM(2006) 712 v konečném znění – CESE 425/2007

–

Klíčové body:
Výbor zdůrazňuje, že právo na diplomatickou a konzulární ochranu občanů EU ve třetích
zemích posiluje smysl občanství EU.
Výbor v této souvislosti podtrhuje nutnost, aby občané byli mnohem lépe informováni
o tomto právu a považuje dosavadní výsledky informačních aktivit za nedostatečné. Požaduje
zapojení organizací občanské společnosti, jejichž členové cestují do třetích zemí do
informačních aktivit EU a členských států.
Výbor podporuje sjednocení rozsahu a právního základu poskytované konzulární ochrany
v třetích zemích jednotlivými členskými státy a požaduje, aby se k tomuto sjednocování
přistoupilo co nejrychleji případně i cestou harmonizace národních předpisů.

–

Kontaktní osoba: pan Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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3.

SOCIÁLNÍ A DEMOGRAFICKÁ POLITIKA

•

Ekonomické a rozpočtové důsledky stárnutí obyvatelstva

–

Zpravodajka: paní FLORIO (Zaměstnanci – IT)

–

Odkazy: průzkumné stanovisko – CESE 405/2007

–

Klíčové body:
EHSV se domnívá, že je třeba uskutečňovat lisabonské cíle v oblasti demografické politiky:
•

Je nezbytné odrazovat od vyloučení starších pracovníků ze zaměstnání.

•

Programy celoživotního vzdělávání jsou klíčem pro lepší využívání pracovníků starších
50 let.

•

Je třeba motivovat mladé lidi, aby se hlásili na přírodovědecké fakulty.

•

Investovat do znevýhodněných regionů pomáhá mladým lidem k tomu, aby je
neopouštěli.

•

Je třeba zajistit služby v oblasti péče o děti a pečovatelské služby pro starší občany.

•

Musí být rychle překlenut rozdíl ve mzdách mužů a žen.

•

Dále je třeba rozvíjet podněty, které by motivovaly muže k tomu, aby se více podíleli na
domácích povinnostech.

•

Musejí být přijata opatření, která ženám zajistí příležitost a možnost proniknout do
řídících funkcí.

•

Je třeba využívat schopnosti, profesní zkušenosti a dosažené vzdělání přistěhovalců.

•

Penzijní připojištění, pokud je nutné, musí být spolehlivé, důvěryhodné a chráněné proti
nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích.

•

Základním cílem zajištění udržitelnosti důchodových systémů v některých státech
Evropské unie musí být ostrý boj proti daňovým únikům a neplacení příspěvků.

•

V oblasti zdravotnictví bude stárnutí obyvatelstva znamenat především investice do
prevence.
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–

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

•

Rodina a demografický vývoj

–

Zpravodaj: pan BUFFETAUT (Zaměstnavatelé – FR)

–

Odkaz: průzkumné stanovisko – CESE 423/2007

–

Klíčové body:
V současné demografické situaci v Evropě Hospodářský a sociální výbor doporučuje:
−

podrobnou diagnózu demografického vývoje a jeho příčin,

−

vypracovat skutečný evropský seznam osvědčených postupů v oblasti rodinné politiky,
sladění rodinného a pracovního života, politiky rovnosti mezi muži a ženami a specifické
politiky pro podporu matek a otců, kteří se plně zapojují do rodinných povinností,

−

představit víceletý akční plán obsahující opatření týkající se politiky pro podporu rodiny,
jejichž praktická hodnota byla v členských státech prokázána,

−

využití otevřené metody koordinace by měla sloužit jako prostředku srovnávání v oblasti
rodinné politiky,

Evropská rada, Evropský parlament a Komise by měly při respektování zásad subsidiarity
vyzvat členské státy k podpisu Evropského paktu pro rodinu, který by mohl obsahovat
následující závazky:

–

•

potvrdit odhodlání členských států zavést politiky splňující očekávání obyvatelstva
v otázce počtu dětí, které si přejí mít páry v Evropské unii,

•

stanovit pevný práh pro veřejné financování zaměřené na rodiny a děti,

•

zajistit podporu prostředí příznivého pro rodiny, což předpokládá, že se dosáhne souladu
rodinný a pracovní život, a přijmout závazek, že opatření na podporu dětí a rodin budou
trvalá a dlouhodobá.

Kontaktní osoba: pan Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

Greffe CESE 39/2007 FR/EN-VS/tv

.../...

-5•

Sociální služby obecného zájmu v EU

–

Zpravodaj: pan HENCKS (Zaměstnanci – LU)

–

Odkazy: KOM(2006) 177 v konečném znění – CESE 426/2007

–

Klíčové body:
Smyslem sociálních služeb obecného zájmu (SSOZ) je sociální, územní a hospodářská
soudržnost prostřednictvím společné solidarity, aby tak bylo možné čelit zejména všem
situacím sociálního oslabení, které by mohly způsobit újmu fyzické nebo duševní integritě
lidí, jako jsou nemoc, stáří, pracovní neschopnost, postižení, existenční nejistota, chudoba,
sociální vyloučení, drogová závislost, rodinné problémy a problémy s bydlením, obtíže
spojené s integrací cizinců.
EHSV soudí, že spíše než zabývat se riskantním a navíc evolutivním rozlišováním mezi
hospodářskou a nehospodářskou povahou služby obecného zájmu, je třeba brát v úvahu samu
podstatu dané služby, její úkoly, její cíle, a určit, které služby spadají do oblasti působnosti
pravidel hospodářské soutěže a vnitřního trhu a které služby z nich musejí být vyňaty orgány
veřejné moci Společenství nebo orgány vnitrostátními, regionálními či místními.
Je tedy zapotřebí na úrovni Společenství stanovit společná kritéria ve věci služeb obecného
zájmu, tedy najít společné normy pro veškeré (hospodářské i nehospodářské) služby
obecného zájmu a na jejich základě sestavit rámcovou směrnici, přijatou v procesu
spolurozhodování; ta vytvoří rámec Společenství uzpůsobený jejich specifickým vlastnostem.

–

Kontaktní osoba: paní Agota Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

•

Koordinace systémů sociálního zabezpečení – Příloha XI

–

Zpravodaj: pan GREIF (Zaměstnanci – AT)

–

Odkazy: KOM(2006) 7 v konečném znění – 2006/0008 (COD) – CESE 422/2007

–

Klíčové body:
EHSV:
−

považuje za vhodné zaměřit se na co nejrychlejší používání nového nařízení o koordinaci
mezi členskými státy v oblasti sociálního zabezpečení, což předpokládá, že návrh
prováděcího nařízení rychle vstoupí v platnost a že bude dosaženo dohody o zde
projednávaném nařízení, které stanovuje obsah přílohy XI nařízení č. 883/2004,
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−

uznává, že určitá ustanovení týkající se zvláštních skutečností v členských státech jsou
v příloze XI nutná proto, aby se zabránilo konfliktu vnitrostátních předpisů s textem
nařízení č. 883/2004. Výbor vyzývá k tomu, aby se zabránilo příliš velkému počtu
ustanovení, aby jejich počet byl pokud možno omezen,

−

zdůrazňuje, že při praktické koordinaci nesmí v žádném případě dojít k tomu, aby
ustanovení přílohy XI přinesla občanům nevýhody,

−

zdůrazňuje, že podle názoru EHSV nejsou v uvedených ustanoveních žádné zjevné
problémy ani pro mobilní pojištěné osoby, ani pro podniky a instituce sociálního
zabezpečení,

−

uznává úspěšné snahy všech zúčastněných o zjednodušení, jehož výsledkem je, že příloha
XI obsahuje značně menší počet ustanovení než odpovídající příloha VI platného nařízení
o koordinaci č. 1408/71,

−

vyzývá členské státy, aby již nyní vybavily své instituce sociálního zabezpečení
nezbytnými lidskými a technickými zdroji, a umožnily tak rychlou změnu.

–

Kontaktní osoba: paní Susanne Johansson
(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu)

4.

PODNIKY A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

•

Platební neschopnost – ochrana zaměstnanců

–

Zpravodaj: pan SOARES (Zaměstnanci – PT)

–

Odkazy: KOM(2006) 657 v konečném znění – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin –
CESE 424/2007

–

Klíčové body:
Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října
1980 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Nová směrnice
nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak
pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje
samotná kodifikace.
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kodifikaci směrnice, a s ohledem na záměry uvedené v odstavci 1 a ujištění uvedená
v odstavcích 2 a 3, návrh směrnice schvaluje.
–

Kontaktní osoba: paní Ewa Kaniewska
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

5.

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ

•

Žaloby na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů

–

Zpravodaj: pan PEGADO LIZ (Různé zájmy – PT)

–

Odkazy: KOM(2006) 692 v konečném znění – 2003/0099 (COD) – CESE 415/2007

–

Kontaktní osoba: pan Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

6.

DOPRAVA – TECHNICKÉ NORMY

•

Dovybavení zrcátky

–

Zpravodaj: pan RANOCCHIARI (Zaměstnavatelé – IT)

–

Odkazy: KOM(2006) 570 v konečném znění – 2006/0183 (COD) – CESE 409/2007

–

Klíčové body:
EHSV souhlasí s úsilím Komise o vytvoření stále větší bezpečnosti silničního provozu a plně
podporuje předložený návrh; Výbor je dále spokojen s tím, že Komise provedla před
předložením návrhu analýzu nákladů a výnosů a také pečlivé posouzení dopadu.
EHSV však považuje za nutné upozornit na několik kritických bodů, které se týkají zejména
rizika rozdílného zacházení s provozovateli v odvětví nákladní dopravy a následného narušení
hospodářské soutěže a neexistence jednoduchého, homogenního a spolehlivého systému
osvědčování a kontroly nových požadavků.
Pokud jde o osvědčování a kontrolu nových předpisů, EHSV navrhuje, aby bylo zavedeno
prohlášení o shodě, které vydá strana instalující nová zrcátka.

–

Kontaktní osoba: paní Magdalena Bělařová-Carabin
(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)
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•

Evropská dopravní politika - bílá kniha

–

Zpravodaj: pan BARBADILLO (Zaměstnavatelé – ES)

–

Odkazy: KOM(2006) 314 v konečném znění – CESE 427/2007

–

Klíčové body:
Cílem tohoto sdělení je zhodnotit úspěchy v odvětví dopravy na základě strategie navržené
v bílé knize o dopravě z roku 2001. Zároveň také přehodnocuje původní cíle politiky
a navrhuje některé změny související se změnou souvislostí.
Hlavní cíle dopravní politiky EU zůstávají stále platné: poskytnout Evropanům účinné,
efektivní dopravní systémy, které zaručí vysokou úroveň mobility, ochranu životního
prostředí, zabezpečí zásobování energiemi a zároveň na mezinárodní úrovni propojí
regiony, podniky a lidi.
Klíčovým pojmem revidované strategie je součinnost více druhů dopravy, tj. účinné
používání různých druhů dopravy samostatně a ve vzájemném spojení. Žádoucí by byl posun
od silniční dopravy k těm druhům dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí
(železniční a vodní doprava), koncepce součinnosti se stala hlavní prioritou.
EHSV podporuje cíle přezkumu bílé knihy, založené na optimalizaci všech druhů dopravy
odděleně a dohromady, jež by měly být přizpůsobeny specifické možnosti každého
jednotlivého druhu dopravy tak, aby bylo dosaženo dopravních systémů, které budou šetrnější
k životnímu prostředí, budou účinnější a zaručí udržitelnou mobilitu osob a zboží.
EHSV považuje za nutné zlepšit interoperabilitu mezi druhy dopravy, zvýšit
konkurenceschopnost železniční, námořní a říční dopravy, aby tak byla zvýšena jejich
výkonnost a účinnost a tím i jejich podíl na modálním rozdělení trhu, a zaručit jejich
dlouhodobou životaschopnost. Domnívá se, že orgány veřejné moci by mohly dodat impuls
nutné koordinaci mezi jednotlivými druhy dopravy
Výbor doporučuje zohlednit meziměstskou silniční hromadnou dopravu jako nástroj pro
naplnění cílů Komise, ke kterým patří snížení dopravního přetížení, snížení znečištění
životního prostředí, snížení spotřeby pohonných hmot a zvýšení dopravní bezpečnosti.
Letecká doprava zaznamenala v posledních deseti letech v důsledku otevření trhu velký
nárůst. Značně nevyrovnané uplatňování třetího balíčku v jednotlivých členských státech
a existující omezení na vnitřním trhu však v současné době vedou k narušování hospodářské
soutěže. Z důvodu otevření trhu je třeba zlepšit fungování vnitřního trhu. Neexistence
vnitřního trhu v oblasti námořní dopravy brání tomu, aby EU mohla optimalizovat regulaci
vnitřní dopravy a zjednodušit vnitřní obchod.
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Společná dopravní politika musí nadále působit na technickou, daňovou a sociální
harmonizaci, zaměřit se jak na každý druh dopravy zvlášť, tak na dopravu jako celek, s cílem
vytvořit rámec, v němž by byly dosaženy skutečně rovné konkurenční podmínky.
Ochrana druhů dopravy by měla být prioritním cílem, proto je nutné, aby bezpečnostní
opatření byla rozšířena na všechny druhy dopravy a příslušnou infrastrukturu.
Oblast dopravy spotřebovává velké množství energie pocházející z fosilních paliv, proto by
mělo být prioritou omezit její závislost a snížit emise CO2.
–

Kontaktní osoba: paní Maria José Lopez Grancha
(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

•

Kolové traktory – pole výhledu a stírače čelních skel

–

Zpravodaj: pan BURNS (Zaměstnavatelé – UK)

–

Odkazy: KOM(2006) 651 v konečném znění – 2006/0216 (COD) – CESE 411/2007

–

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

•

Kolové traktory – konstrukční části a vlastnosti

–

Zpravodaj: pan BURNS (Zaměstnavatelé – UK)

–

Odkazy: KOM(2006) 662 v konečném znění – 2006/0221 (COD) – CESE 412/2007

–

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

•

Kolové traktory – maximální konstrukční rychlost

–

Zpravodaj: pan BURNS (Zaměstnavatelé – UK)

–

Odkazy: KOM(2006) 667 v konečném znění – 2006/0219 (COD) – CESE 413/2007

–

Kontaktní osoba: pan Joăo Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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Kolové traktory – mechanismus řízení

–

Zpravodaj: pan BURNS (Zaměstnavatelé – UK)

–

Odkazy: KOM(2006) 670 v konečném znění – 2006/0225 (COD) – CESE 414/2007

–

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

•

Pravidla hospodářské soutěže v dopravě (kodifikované znění)

–

Zpravodaj: pan SIMONS (Zaměstnavatelé – NL)

–

Odkazy: KOM(2006) 722 v konečném znění – 2006/0241 (COD) – CESE 429/2007

–

Kontaktní osoba:paní Agota Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

7.

DAŇOVÁ POLITIKA

•

Boj proti daňovým únikům

–

Zpravodaj: pan IOZIA (Zaměstnanci – IT)

–

Odkazy: KOM(2006) 254 v konečném znění – CESE 406/2007

–

Klíčové body:
EHSV doporučuje mimo jiné „přehodnotit DPH“, plně využívat současné pravomoci
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), zefektivňovat spolupráci mezi národními
úřady pro boj proti podvodům, zavést kritérium „obvyklé ceny na trhu“, přijmout opatření
solidarity mezi dodavatelem a nabyvatelem, zavést zjednodušující opatření na základě rizik
a pokračovat ve financování programů Společenství na podporu činností v oblasti ochrany
finančních zájmů Společenství.

–

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

•

Nepřímé daně z kapitálových vkladů

–

Zpravodaj: pan BURANI (Zaměstnavatelé – IT)
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Odkazy: KOM(2006) 760 v konečném znění – 2006/0253 CNS – CESE 408/2007

–

Klíčové body:
EHSV se domnívá, že upuštění od výjimky by představovalo výhodu pro zainteresované
strany a krok vpřed k dobrému fungování jednotného trhu jako celku.
EHSV upozorňuje na postup zavádění nových daňových zatížení po zrušení daně
z kapitálových vkladů. Bdělost sociálních partnerů by mohla pomoci ve zrušení tohoto
postupu.

–

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

8.

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

•

Sblížení právních předpisů o ochranných známkách (kodifikované
znění)

–

Zpravodaj: pan GRASSO (Různé zájmy – IT)

–

Odkazy: KOM(2006) 812 v konečném znění – 2006/0264 (COD) – CESE 417/2007

–

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

•

Označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

–

Zpravodaj: pan VOLEŠ (Zaměstnavatelé – CZ)

–

Odkazy: KOM(2006) 576 v konečném znění - 2006/0187 (COD) – CESE 428/2007

–

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

•

Volný pohyb služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební
práce

–

Zpravodaj: pan WILMS (Zaměstnanci – DE)

–

Odkazy: KOM(2006) 748 v konečném znění – 2006/0249 (COD) – CESE 416/2007
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Kontaktní osoba: pan Jean-Pierre Faure
(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

9.

REGIONÁLNÍ POLITIKA

•

Bydlení a regionální politika

–

Zpravodaj: pan GRASSO (Různé zájmy – IT)

–

Spoluzpravodajka: paní PRUD'HOMME (Zaměstnanci – FR)

–

Odkazy: Žádost Evropského parlamentu o vypracování stanoviska – 407/2007

–

Klíčové body:
Jakožto základní lidské právo a úhelný kámen evropského sociálního modelu musí být
bydlení dostupné zejména pro ty, kteří ho nemohou získat prostřednictvím trhu. Příspěvek
politiky bydlení je nezbytný pro plnění lisabonských cílů, jelikož se jedná o doplňující
politiku v rámci strategie růstu a zaměstnanosti.
Podle stanoviska EHSV je třeba vzhledem k významu rozměru bydlení stimulovat členské
státy a regiony a pomáhat jim, aby přistupovaly k restrukturalizaci čtvrtí a zlepšování bydlení
s využitím prostředků ze strukturálních fondů.
Za tímto účelem musí Evropský sociální fond lépe podporovat činnosti vedoucí k sociálnímu
začlenění, a to i jiného, než je pouze začlenění do trhu práce – prokázalo se, že trh bydlení
a zaměstnání jsou ze své podstaty spjaty. Rovněž imigrační politiky, které jsou dnes
definovány na evropské úrovni, se nemohou obejít bez úvah o bydlení, aby předešly
prostorové segregaci. Hlavní pokyny k integraci přistěhovalců prostřednictvím bydlení, které
má Komise zveřejnit, musí tvořit první etapu tohoto postupu, která se musí projevit
v programu PROGRESS lepší podporou projektům, jež mají dimenzi týkající se bydlení.
EHSV přijal příznivě iniciativu Evropské komise a Evropské investiční banky (EIB) ke
zřízení nového finančního nástroje nazvaného JESSICA, jehož účelem je podporovat
specificky rozvoj znevýhodněných městských čtvrtí včetně sociálního bydlení v těchto
čtvrtích. Nástroj JEREMIE představuje rovněž příležitost pro subjekty, které se zabývají
sociálním bydlením a které se snaží o vybudování čtvrtí, v nichž mohou žít všichni příjemně.

–

Kontaktní osoba: pan Roberto Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)
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10.

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A CHOV

•

Označování dobrých životních podmínek zvířat

–

Hlavní zpravodaj: pan NIELSEN (Různé zájmy – DK)

–

Odkaz: průzkumné stanovisko – CESE 421/2007

–

Klíčové body:
V Evropské unii roste zájem o podporu metod výroby a chovu užitkových zvířat, které více
respektují dobré životní podmínky zvířat. V této souvislosti Výbor navrhuje vytvořit systém
označování dobrých životních podmínek zvířat překračující minimální normy, jenž by byl
dobrovolnou nabídkou pro příslušné výrobce, pro obchod a průmysl. Konkrétně by se na
dobrovolné bázi mohla používat loga spolu s barevným označením a systémem bodů, které by
doplnily obchodní značky kvality a ve spojení se soukromou nezávislou kontrolou vytvořily
objektivní základ pro uvádění na trh. Podle názoru EHSV by se tento systém v zásadě mohl
použít pro všechna užitková zvířata a produkty živočišného původu. Podle ustanovení WTO
by se dal za stejných podmínek použít také u zavedených produktů.
Výbor zdůrazňuje, že obvyklá regulace prostřednictvím úřadů by však měla i nadále probíhat
při stanovování minimálních norem v EU, tak jak tomu dosud bylo při označování druhu
výroby z vajec a ekologických produktů.
Opatření ve výzkumu v Evropské unii týkající se dobrých životních podmínek zvířat
rozhodnou, zda bude v budoucnu možné v řetězci, jenž zahrnuje zemědělství, výrobu
a obchod, vědecky a objektivně zohlednit otázky dobrých životních podmínek zvířat. EHSV
považuje za nevyhnutelnou potřebu intenzivní informační kampaně adresované zvláště
spotřebitelům a maloobchodu. EHSV zároveň navrhuje:

–

−

vytvořit internetové stránky a databáze podporované Evropskou unií s cílem dosáhnout
větší transparentnosti a otevřenosti. Zveřejnění přesného obsahu však předpokládá použití
společných obecných zásad,

−

zpřísnit uplatňování zákazu a kontroly nesprávných a zavádějících reklamních sloganů,
které by zajistilo, že se podniky budou snažit ve větší míře plnit svá vlastní tvrzení.

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

Greffe CESE 39/2007 FR/EN-VS/tv

.../...

- 14 •

Třídění surového dříví

–

Zpravodaj: pan DORDA (Zaměstnavatelé – PL)

–

Odkazy: KOM(2006) 557 v konečném znění - 2006/0178 (COD) – CESE 420/2007

–

Kontaktní osoba: paní Filipa Pimentel
(Tel.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

11.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

•

Udržitelné využívání pesticidů

–

Zpravodaj: pan PEZZINI (Zaměstnavatelé – IT)

–

Odkazy: KOM(2006) 373 v konečném znění – 2006/0132 (COD) – CESE 419/2007

–

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

12.

VZDĚLÁVÁNÍ

•

Evropský technologický institut

–

Hlavní zpravodaj: pan PEZZINI (Zaměstnavatelé – IT)

–

Odkazy: KOM(2006) 604 v konečném znění – 2006/0197 (COD) – CESE 410/2007

–

Klíčové body:
EHSV důrazně a s přesvědčením podporuje myšlenku vytvořit nástroj jako Evropský
technologický institut (ETI), jehož účelem bude přispívat k rozvoji kvalitního vzdělávání,
inovací a výzkumu podporou spolupráce a integrace mezi evropskými špičkovými středisky
v oblasti průmyslu, vysokého školství a vědy.
Výbor zdůrazňuje, že je důležité, aby byl ETI rozvíjen.
Výbor se domnívá, že chce-li být budoucí ETI „dobrou investicí“ a „světovou špičkou“, musí
být něčím víc, než pouhým integrátorem zdrojů.
Podle Výboru je rovněž důležité nezastavit se u myšlenky „vlajkové lodi znalostí
s mezinárodní prestiží“, ale naopak dosáhnout konkrétních výsledků.
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Počáteční úspěch ETI bude velmi záviset na dostatečném financování ze strany Společenství
a členských států, které by nemělo být poskytováno z jiných přijatých programů pro výzkum
a inovace.
Výbor se taktéž domnívá, že „systém“ ETI by měl případně usilovat o začlenění vybraných
špičkových středisek, která již v EU existují, ale neměl by se stát byrokratickou nadstavbou
pro podporu již existujících vynikajících institucí v Unii.
V této souvislosti by bylo účelné zřídit „investiční společnost ETI“.
Konečně je podle názoru Výboru třeba větší jasnosti s ohledem na stanovení a udělování
diplomů ETI ze strany sítí znalostních a inovačních komunit i ze strany samotného ETI.
Pokud se jedná o stanovy ETI, Výbor považuje za vhodné, aby správní radu/řídící výbor
stanovenou v návrhu stanov, který předložila Komise, podporoval monitorovací výbor
složený ze zástupců členských států a řízený zástupcem Komise, výkonný výbor složený po
dvou zástupcích z oblasti obchodu, výzkumných středisek a univerzit a řízený předsedou
správní rady, správním ředitelem a rektorem.
–

Kontaktní osoba: paní Magdalena Bělařová-Carabin
(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

13.

PRÁVO SPOLEČENSTVÍ

•

Postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi

–

Hlavní zpravodaj: pan RETUREAU (Zaměstnanci – FR)

–

Odkazy: KOM(2006) 901 až 903 a KOM(2006) 905 až 926 v konečném znění – CESE
418/2007

–

Kontaktní osoba: pan Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)
_____________
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