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Plenární zasedání poctil svou prítomností pan José Manuel BARROSO, predseda Evropské komise. 
Predmetem jeho projevu byla Lisabonské strategie a príprava jarního zasedání Rady. 
 
 

1. EVROPSKÝ TRH: UPEVNENÍ A OŽIVENÍ 
 

• Zpráva o politice hospodárské souteže za rok 2004 
– Zpravodaj: pan MALOSSE (Zamestnavatelé - FR) 
 
– Odkazy: SEC(2005) 805 v konecném znení – CESE 401/2006 
 
– Klícové body: 

 
Po reforme nástroju antimonopolní kontroly pristoupila Evropská komise k reforme režimu 
státních podpor prostrednictvím akcního plánu. Zverejnení zprávy za rok 2004 dává EHSV 
príležitost k celkovému zhodnocení cílu a metod politiky Spolecenství pro hospodárskou soutež, 
zejména v souvislosti: 
 
− s globalizací obchodu; 
− s rozšírením EU a následnými vetšími rozdíly v míre rozvoje; 
− s rostoucím zpoždením Evropské unie v oblasti rustu a zamestnanosti za jejími hlavními 

hospodárskými konkurenty; 
− s legitimním požadavkem obcanu mít lepší správu, vetší legitimitu provádených politik a širší 

spoluúcast na rozhodování. 
 
– Kontaktní osoba: pan Joao Pereira dos Santos 

(tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises). 
− Zpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnavatelé – IT) 

 
− Odkaz: pruzkumné stanovisko CESE 408/2006 
 
− Klícové body: 
 

JEREMIE by se mohl prosadit jako inteligentní nástroj na koordinaci a racionální využití 
existujících možností k usnadnení prístupu mikro, malých a stredních podniku k úveru. 
 
Postoj Výboru lze v této souvislosti shrnout takto: 
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• je nutné podporovat negrantové nástroje jako jsou pujcky, financování podrízeného dluhu 
zajišteným dluhem, konvertibilní nástroje (mezaninový dluh) a rizikový kapitál 
(napr. pocátecní a rizikový kapitál); 

 
• granty by mely být využívány na budování a udržování infrastruktur které usnadnují prístup 

k financím (napr. centra transferu technologie, podnikatelské inkubátory, síte „business 
angels”, programy na podporu investic atd.); 

 
• je rovnež zapotrebí podporovat zárucní a vzájemné zárucní mechanismy zejména za úcelem 

usnadnení prístupu MSP k malým úverum. EIB a EIF by  v tomto smeru mohly poskytnout 
užitecné poradenství; 

 
• je zásadní zasáhnout také specifické kategorie, jako napr. mladé podnikatele, podnikatelky 

nebo osoby patrící do znevýhodnených skupin, vcetne etnických menšin; 
 
• je predevším duležité pracovat v úzké spolupráci s EIF, který behem let získal znacné 

zkušenosti, aby bylo možné poskytnout MSP nezbytnou podporu  a zároven rozvíjet evropský 
trh s rizikovým kapitálem; 

 
• je vhodné podporovat a rozširovat sekuritizaci pohledávek za úcelem zvýšení schopnosti 

úverových institucí poskytovat úver. 
 

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

 
 

• Financování evropské normalizace 
– Zpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnavatelé - IT) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 377 v konecném znení - 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
– Klícové body: 

 
EHSV vítá návrh Komise poskytnout jednoznacný, jasný a transparentní právní rámec 
pro financování evropské normalizace. 

 
Evropská normalizace musí být pokládána za jednu ze základních politik Unie s ohledem 
na uskutecnování lisabonské agendy. 

 
EHSV zduraznuje, že evropská normalizace je zásadní pro fungování a upevnení vnitrního trhu.  
 
EHSV se domnívá, že celková navrhovaná cástka na podporu celého evropského systému 
normalizace po stanovenou dobu peti let by mela být zvýšena na více než soucasná 2 %, aby 
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odpovídala rozšírené EU petadvaceti státu a perspektivám budoucích pristoupení kandidátských 
zemí. 
 

– Kontaktní osoba: paní Magdalena Belarová-Carabin 
(tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 

 
 

2. FINANCNÍ SPRÁVA 
 

• Provádecí pravidla k financnímu narízení 
− Zpravodaj: pan BURANI (Zamestnavatelé – IT) 
 
− Odkaz: SEC(2005) 1240 v konecném znení. – CESE 409/2006 
 
− Klícové body: 
 

EHSV je spokojen s obsáhlou a podrobnou prací Komise na zjednodušení správních postupu. 
 

Mnohé zmeny „technické povahy“ mají význam a dopad „politického“ charakteru a jsou 
známkami takového vývoje „vlády“ verejné správy, který muže EHSV jen privítat. 

 
Na druhé strane EHSV pripomíná nutnou obezretnost. Prání podporit sociální partnery nesmí být 
oddeleno od myšlenky, že flexibilita správce verejných financí by mela mít urcité hranice, které 
spocívají v možných ztrátách, merení prokázaných úspor,  nebo jinými slovy v provádení obtížného, 
ale nutného hodnocení rizika.  

 
− Kontaktní osoba:  M. Roberto Pietrasanta 

(tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Zelená kniha - Investicní fondy 
– Zpravodaj: pan GRASSO (Ruzné zájmy - IT) 
 
– Odkazy: KOM(2005) 314 v konecném znení – CESE 403/2006 
 
– Klícové body: 
 

Tato zelená kniha hodnotí dopad evropských právních predpisu, které byly prijaty na podporu 
rozvoje nejobvyklejšího typu investicních fondu na evropském trhu: SKIPCP (subjekty 
kolektivního investování do prevoditelných cenných papíru). 
 
Stanovisko Výboru odpovídá na zelenou knihu cetnými konkrétními návrhy. 
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– Kontaktní osoba: paní Magdalena Belarová-Carabin 
(tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 

 
 

3. INFORMACNÍ SPOLECNOST: FAKTOR RUSTU 
A ZAMESTNANOSTI 

 

• i2010 – Informacní spolecnost pro rust a zamestnanost 
– Zpravodaj: pan LAGERHOLM (Zamestnavatelé - SE) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 229 v konecném znení – CESE 415/2006 
 
– Klícové body: 

 
EHSV plne podporuje tri priority stanovené v návrhu Komise. Vzhledem k tomu, jaké místo 
zaujímají informacní a komunikacní technologie (IKT) v lisabonském procesu si Výbor preje 
zduraznit, že je nutno vyvinout úsilí a jednak je podporit a jednak vyvinout tlak na clenské státy. 
Cílu stanovených ve sdelení nelze dosáhnout bez obetování významných financních prostredku, 
obzvlášte pokud se týce V&V v IKT. V&V a politiky v oblasti inovace jsou zásadní jak pro 
prumysl IKT tak pro uživatele techto technologií. 
 
Zcela správne se sdelení venovalo problematice konvergence a interoperability. EHSV se 
domnívá, že V&V a práce v souvislosti s normalizací v této oblasti by mohly být velmi plodné. 
Normalizacní cinnost by se mela zamerit na vývoj trhu, zapojit všechny dotcené strany 
a soustredit se na potreby uživatelu.  
 
EHSV zduraznuje, že prekonání „digitálního rozhraní“ je predpokladem pro to, aby IKT 
realizovaly svuj skrytý sociální a ekonomický potenciál. To také znamená, že tvorba politiky by 
mela brát v úvahu zvláštní potreby sociálne znevýhodnených lidí, a tak zajistit informacní 
spolecnost prístupnou pro všechny. 
 
EHSV by také rád zduraznil význam zvyšování povedomí o otázkách bezpecnosti, nebot duvera 
v IKT je predpokladem pro jejich casté používání a je zvlášt duležitá pro využívání plného 
potenciálu internetu. 

 
– Kontaktní osoba: paní Anna Wagner 

(tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

• Prístupnost elektronických technologií 
– Zpravodaj: pan CABRA DE LUNA (Ruzné zájmy - ES) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 425 v konecném znení – CESE 404/2006 
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– Kontakt:  pan Raffaele Del Fiore  
(tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 

4. KULTURA: SÍLA HOSPODÁRSKÉHO A SOCIÁLNÍHO  
RUSTU 

 

• Cestovní ruch a kultura: dve síly pro rust  
– Zpravodaj: pan PESCI (Zamestnavatelé - IT) 
 
– Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 400/2006 
 
– Klícové body: 

 
Hlavním cílem tohoto stanoviska je poskytnout evropským institucím další podnety na podporu 
evropské turistiky zamerené na kulturu, která vyvolává mimo jiné následující problémy: 
 
− je nezbytné zlepšit komunikaci a integrovanou propagaci Evropy a evropských destinací; 
 
− Evropská unie by mohla podporovat osvedcené postupy pri rízení služeb cestovního ruchu 

spojeného s kulturou využíváním systému souteží a cen ve svých programech; 
 
− Podpora dialogu mezi kulturami jak uvnitr EU tak mezi Unií a ostatními cástmi sveta musí 

být prioritou i pro programy cestovního ruchu spojeného s kulturou; 
 
− EHSV by byl naklonen vytvorení Evropské agentury pro cestovní ruch, co nejdríve 

a v souladu se zásadou subsidiarity. 
 

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

 
 

• Sociální rozmer kultury 
− Zpravodaj: pan LE SCORNET (Ruzné zájmy - FR) 

 
− Odkaz: Doplnující stanovisko – CESE 406/2006 

 
− Klícové body: 
 

Cílem tohoto doplnujícího stanoviska je poukázat na nekteré souvislosti a provozní nástroje 
odpovídající stanovisku „sociální rozmer kultury“, které prijal EHSV dne 31. brezna 2004. 
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Pokusí se upresnit koncept „sociálního rozmeru kultury“ na základe trí klícových slov, která jsou 
našemu Výboru známá a na kterých prohlubuje svou prubežnou analýzu. Temito tremi klícovými 
slovy jsou „znalostní spolecnost“, „globalizace ekonomiky“ a „obcanská spolecnost“. 
 
A priori se nedrží hypotéz formulovaných v prvním stanovisku o zavádení nových struktur typu 
„observator“, „laborator“ a „pracovní skupina“. 
 
Žádá však Komisi, aby upresnila kvantitativní a kvalitativní ukazatele, které mu umožní potvrdit, 
že soucasné nástroje Spolecenství jsou dostatecné pro merení: 
 
• vývoje kulturní a umelecké cinnosti v Evropské unii, jejích kvalitativních a kvantitativních 

dopadu na zamestnanost obecne, rustu, sociální soudržnosti a uznávání a úcasti všech, vcetne 
zvlášte chudých kategorií obyvatel,  

 
• skutecnosti prohloubení mezikulturního dialogu, a to nejen v mechanickém smyslu nekterých 

výmen a iniciativ všeho druhu, ve významnejších oblastech, jimiž se Výbor zabývá 
v dusledku nárustu fenoménu exkluze, rasismu, ztráte vazeb mezi zvláštními a obecnými 
zájmy, roztríštenosti a nekonvergence. 

 
Stanovisko navrhuje, aby Komise o tomto fenoménu a o tomto cíli predložila velmi podrobnou 
zprávu, zejména u príležitosti roku 2008, který byl vyhlášen rokem mezikulturního dialogu. 
EHSV je pripraven velmi aktivne prispet k vypracování této zprávy. 
 
Navrhuje tedy, aby byla provedena nová kulturní úvaha o kulture. Ta se zdá být ješte príliš 
výhradne fixována na majetkové koncepty a na ochranu dedictví a méne na koncepty vytvárení, 
procesu a nových predstav. Poskytuje stále málo prostoru pro vlastní kulturní prvky z oblasti 
sociální, ekonomické a environmentální. 
 
Preje si, aby byly práce Dublinské nadace v techto oblastech zhodnoceny. Navrhuje, aby pokaždé, 
když se bude EHSV zabývat tématy, kde je zapotrebí „kulturní revoluce“, „zmeny mentality“ ci 
„zmen kulturních vzoru“, byly tyto pojmy predmetem konkrétní analýzy a tvorily minimálne 
zvláštní odstavec. 
 
Zduraznuje, jak by se mohla metoda „osvedcených postupu“ stát hlavním nástrojem dialogu, 
výmeny a prenosu znalostí a kultur, jestliže by upustila od svého charakteru, který je casto ciste 
rétorický. 

 
− Kontaktní osoba: paní Stefania Barbesta 

(tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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5. OBCANSKÁ SPOLECNOST: PODPORA CÍNY 
 
• Úloha obcanské spolecnosti ve vztazích mezi EU a Cínou 

− Zpravodaj: pan SHARMA (ruzné zájmy – UK) 
 

− Odkaz: pruzkumné stanovisko – CESE 413/2006 
 
− Klícové body: 
 

Britské predsednictví Evropské unie požádalo dne 7. února 2005 EHSV, aby predložil své názory 
na úlohu obcanské spolecnosti ve vztazích mezi EU a Cínou. Komisar Mandelson rovnež 
zduraznil potrebu budování vztahu s Cínou na základe lidských práv a koncepce rozvinutejší 
pluralitní obcanské spolecnosti.  
 
EU potrebuje prohlubovat své porozumení složitému vývoji obcanské spolecnosti v Cíne. Proto 
doporucujeme, aby EU prijala prístup s více prioritami, v jehož rámci by spolupracovala 
s ruznými druhy NGO. EU by rovnež mela rozšírit své styky s organizacemi obcanské spolecnosti 
na regionální a místní úrovni.  

 
Vzhledem k právnímu rádu v Cíne, proto doporucujeme, aby EU kladla vetší duraz na potrebu 
dodržování stávajících zákonu. EU by se mela i nadále snažit zduraznovat cínské vláde, že 
stabilita a živoucí obcanská spolecnost nejsou vzájemne neslucitelné, pokud je dodržován právní 
stát. 
 
EHSV vítá programy podpory rozvoje obcanské spolecnosti v Cíne poskytované a navrhované 
Komisí a doporucuje, aby EU zvážila zvýšení své financní podpory organizacím obcanské 
spolecnosti v Cíne. Neméne duležité je pokracování podpory EU programum na budování kapacit 
cínských NGO. 
 
EU muže cínské vláde a cínským NGO ukazovat, jak organizace obcanské spolecnosti v Evrope 
vykonávají úlohu obhajoby práv, sledují práci vlády a poskytují vstupy do verejné politiky, aby 
Cína mohla cerpat z evropských zkušeností pozitivní poznatky. EHSV doporucuje udržovat styky 
a spolupráci s obcanskou spolecností v Hong Kongu. 
 
Doporucujeme, aby EHSV v úzké spolupráci s UNICE a ETUC sledoval a podporoval Komisi 
v její prípadné spolupráci s Evropským parlamentem a Hospodárským a sociálním výborem Cíny 
na rešení prípadu porušování lidských práv. Doporucujeme, aby EHSV prozkoumal, jakou úlohu 
muže v príspevku zahranicních firem k rozvoji systému vztahu mezi zamestnavateli a zamestnanci 
v Cíne sehrát spolecenská odpovednost firem a mezinárodní kodexy jednání pro mnohonárodní 
podniky (zejména pokyny OECD). 

 
− Kontaktní osoba: pan Gatis Eglitis 

(tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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6. SPOLECNOST: POTÍŽE S RIZIKOVÝMI SKUPINAMI 
 

• Domácí násilí na ženách 
− Zpravodajka: paní HEINISCH (Ruzné zájmy – DE) 
 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy - CESE 416/2006 
 
− Klícové body: 
 

EHSV považuje za úcelné problém domácího násilí na ženách podrobne prozkoumat, a proto 
rozhodl o vypracování stanoviska z vlastní iniciativy. 
 
Bezpecnost a rovnoprávné zacházení se ženami musejí být jakožto soucást základních práv 
cloveka základní podmínkou a minimálním požadavkem na všechny státy, které jsou nebo chtejí 
být cleny EU. EHSV pokládá za naprosto nezbytné vytvorení celoevropské strategie založené na 
existujících smluvních ustanoveních. Mely by být sestaveny spolehlivé a srovnatelné statistiky 
o domácím násilí na ženách ve všech clenských státech, pristupujících a kandidátských zemích 
a každý clenský stát by mel v souvislosti s pripravovanou celoevropskou strategií vypracovat 
národní akcní plán pro boj proti domácímu násilí na ženách; tento plán by mel obsahovat 
konkrétní opatrení pro praktické provádení strategie a zohlednit zejména následující oblasti: 
 
• vnitrostátní právní predpisy; 
• statistickou evidenci domácího násilí; 
• opatrení na pomoc a podporu skutecných a potenciálních obetí domácího násilí; 
• obeti domácího násilí ze specifických skupin obyvatelstva; 
• preventivní a represivní opatrení vuci pachatelum; 
• financní i organizacní podporu nevládních organizací pri prevenci domácího násilí na ženách, 

pri organizování informacních kampaní a školení, pri pomoci a podporování obetí 
i v cinnostech týkajících se pachatelu; 

• odpovídající vzdelání odborníku, jejichž úkolem je vypátrat domácí násilí a úcinne pomoci 
obetem; 

• jmenování národních zpravodaju, kterí by shromaždovali, vymenovali a zpracovávali 
informace a statistická data o domácím násilí na ženách; 

• informacní kampane. 
 
EHSV pokládá za nezbytne nutné hledat nová rešení pro boj proti domácímu násilí na ženách 
a zajistit sdílení informací o projektech a opatreních zamerených na osvedcené postupy mezi 
clenskými státy a na evropské úrovni.  
 

− Kontaktní osoba: pan Torben Bach Nielsen 
(tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Systém spravedlnosti mladistvých 
− Zpravodaj: pan ZUFIAUR NARVAIZA (Zamestnanci - ES) 

 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 414/2006 

 
− Klícové body: 
 

EHSV se domnívá, že by mela být prijata následující opatrení k vytvorení komunitární 
politiky týkající se kriminality mladistvých a systému spravedlnosti mladistvých: 
 
Nejdríve je duležité mít aktuální a srovnatelné statistické údaje o stavu kriminality mladistvých 
v evropské 25, které by poskytly spolehlivý obrázek o problému, jeho reálných rozmerech 
a rešeních, pricemž je treba zohlednit – mezi jinými faktory – možné rozdíly mezi mladistvými 
pachateli mužského a ženského pohlaví. 
 
Z hlediska kvality je Výbor presvedcen, že by clenské státy mely mít k dispozici radu 
minimálních standardu nebo pokynu, které by se týkaly všech aspektu spravedlnosti 
mladistvých, od toho, jakým zpusobem policie a soudy zachází s mladými lidmi, kterí se dostali 
do konfliktu se zákonem, až po prevýchovu a resocializaci.  
 
První krok v souvislosti s vypracováním techto standardu spocívá v získání velmi podrobných 
informací o ruzných situacích a zkušenostech z každého clenského státu. To lze provést ruzným 
zpusobem, nicméne bychom je mohli získat tak, že shromáždíme informace prostrednictvím 
pruzkumu zaslaných všem clenských státum, které pozdeji doplní setkání skupin expertu 
a odborníku v oblasti, jejichž cílem bude výmena zkušeností a osvedcených postupu. Temto 
setkáním bychom mohli dát pevný základ a vytvorit sít expertu, kde by clenství a funkce byly 
prizpusobeny zamýšleným specifickým cílum. Bylo by rovnež prospešné, kdyby Komise k tomuto 
tématu zverejnila zelenou knihu, aby byla úvaha a diskuse mnohem presnejší a týkala se co 
nejvíce institucí, organizací a jednotlivcu. 
 
V souvislosti s výše uvedenými opatreními nebo alespon jako další krok v rozvoji výmeny 
vzájemných vedomostí a sbližování modelu spravedlnosti mladistvých v clenských státech, by 
melo být vytvoreno evropské monitorovací stredisko pro kriminalitu mladistvých. Usnadnilo by 
to nejen studium problému, ale také by to prispelo k šírení výsledku a poskytování poradenství 
a podpory príslušným orgánum a institucím pri rozhodovacích postupech.  
 
Aniž by byla dotcena výše uvedená ustanovení a vzhledem k tomu, že ruzné problémy, které se 
týkají kriminality mladistvých a systému spravedlnosti mladistvých, reší jednotlive ruzné 
evropské politiky (svoboda, právo a bezpecnost; mládež, výchova a vzdelávání, zamestnanost 
a sociální veci), je treba operacne koordinovat všechny zainteresované služby a agentury, aby 
bylo možné rešit kriminalitu mladistvých na mezioborovém a interinstitucionálním základe, což 
je, jak již bylo nekolikrát v tomto stanovisku naznaceno, nejlepší rešení. 
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Krome toho má tento problém zrejmý sociální a obcanský rozmer. Proto bychom se meli postarat 
o to, aby v procesu nebyly prehlíženy všechny prímo príslušné organizace obcanské spolecnosti 
a odborníci (orgány „tretího sektoru“, sdružení, rodiny, nevládní organizace atd.), protože mohou 
prispet k vytvárení a následnému zavádení jakýchkoli programu a strategií v EU. 
 
S ohledem na sociální integraci a reintegraci nezletilých a mladých pachatelu jakákoli budoucí 
politika Spolecenství bude muset zohlednit také úlohu odboru a zamestnavatelských organizací 
a jejich specifických zpusobu dialogu pri podrobném plánování zpusobu socio-profesní integrace 
a reintegrace sociálne vyloucených nezletilých. Protože je socio-profesní integrace jedním 
z rozhodujících prostredku reintegrace takových nezletilých do spolecnosti, budou muset být 
zapojeni všichni duležití aktéri.  
 

− Kontaktní osoba: paní Stefania Barbesta 
(tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

7. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ: BOJ PROTI ZNECIŠTOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTREDÍ A ZHODNOCENÍ PRÍRODNÍCH ZDROJU 

 

• Obnovitelné suroviny 
– Zpravodaj: pan VOSS (Ruzné zájmy - DE) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 410/2006 

 
− Klícové body: 

 
Obnovitelné suroviny jsou definovány jako produkty zemedelství, lesnictví a rybolovu, jež najdou 
využití v oblasti mimo oblast potravin resp. krmiv. Tematicky do této oblasti patrí tedy všechno, 
co vzniká z fotosyntézy a následných životních procesu, tj. uložená slunecní energie. Využití 
biomasy pritom muže být látkové i energetické.  
 
Produkce obnovitelných surovin patrí vedle výroby potravin a krmiv k základním úkolum 
obhospodarování pudy. Na základe starých znalostí a s podporou nových technologií a kreativní 
vedy se dnes objevují nové mnohostranné možnosti využití v oblastech energetiky, farmacie, 
chemie, stavebního prumyslu a dopravy. 
 
EHSV konstatuje, že v soucasné dobe není nabídka množství vyrostlých nebo dnes již 
vyrobitelných obnovitelných surovin omezujícím faktorem rozvoje tohoto sektoru. Zaostalý je 
spíše stav zpracovatelských technologií v souvislosti s prípadnými tržními výrobky. Proto je 
problematické, že výzkum a vývoj technologií pro obnovitelné suroviny byl v 6. rámcovém 
programu pro výzkum znacne zanedbán. EHSV požaduje radikální zlepšení v nadcházejícím 
7. rámcovém programu pro výzkum, predevším financování vývoje technologií pro obnovitelné 
suroviny. EHSV zvlášte žádá o zvýšení prostredku pro výrobu materiálu z obnovitelných surovin, 
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tak aby nebyla pozornost zamerena pouze na energii z biomasy. To bude vyžadovat znacne vyšší 
financní prostredky. 
 
EHSV se prímo vyslovuje pro formulaci cílu ze strany EU, co se týce podílu regenerativních 
zdroju surovin. Navrhuje 4 x 25 do roku 2020, nebo po 25 % elektrický proud, teplo, palivo 
a nové materiály, jako napr. kompozitní materiály, plasty vyztužené prírodními vlákny nebo další 
petrochemické produkty. 
 
EHSV zduraznuje, že vytvorení a také realizace úcinných opatrení k uvedení na trh  má pro 
všechny oblasti využití (elektrický proud, teplo, pohonné hmoty a výrobu materiálu) rozhodující 
význam. Príkladem úspechu by mohly být zákony o úsporách energie nekterých clenských státu. 
Duležitá je pružná úprava, která by zajistila bezpecnost investic, poskytla podnety pro nové 
technologie a zohlednila ruzné výchozí situace napr. v oblasti technologie a degrese nákladu. 

 
− Kontaktní osoba: paní Annika Korzinek 

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

• Drevo jako zdroj energie v rozšírené Evrope  
− Zpravodaj: pan KALLIO (Ruzné zájmy - FI) 
 
− Odkaz: Pruzkumné stanovisko – CESE 411/2006 
 
− Klícové body: 

 
V roce 2004, když do EU vstoupilo deset nových clenských státu, vzrostly lesní zdroje v Evrope 
(objem kmenu v metrech krychlových bez zbytku) približne o 30 %. Témer 30 % porostu je stále 
nevyužíváno, a lesní zásoby EU tudíž stále rostou, stejne jako tomu bylo behem posledních 
padesáti let. Cást tohoto nevyužitého dreva (170 milionu m3) je podradné drevo, které lze použít 
pouze pro výrobu energie.  
 
Každý rok je v lesích zanecháno 173 milionu m3 zbytku vzniklých pri kácení a dalšího dreva 
vzniklého pri kácení vhodného pro výrobu energie. S ohledem na technická, ekonomická 
a ekologická omezení by se mohlo využít približne 70 milionu m3 tohoto množství ve forme 
zbytku vzniklých pri kácení a parezu. Navíc vedlejší produkty lesnictví (cerný louh, kura, piliny 
atd.) a odpadové drevo nabízejí maximální potenciál a využívají se efektivne již v mnoha zemích, 
zejména v souvislosti s integrovaným lesnickým odvetvím. Používání vedlejších produktu 
a odpadového dreva pro energetické úcely by mohlo predstavovat 30–50 % používání kulatiny. 
 
EHSV proto zastává názor, že používání dreva jako paliva je z velké cásti otázkou využití 
nepoužívaného potenciálu obnovitelné energie v Evrope a pri tom se snižují emise skleníkového 
plynu oxidu uhlicitého. Duležité je také uvedomovat si roli lesu pri zajištení funkce verejného 
blaha (ochranná funkce a biologická rozmanitost lesu). Díky vetšímu používání dreva jako paliva 
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je nevyužitá surovina k dispozici i pro prumyslové zpracování. Používání energie dreva pomáhá 
pri boji proti klimatickým zmenám, pri zlepšování nízké úrovne energetické sobestacnosti EU 
a pri zvyšování bezpecnosti dodávek, což jsou cíle energetické politiky EU. 
 
EHSV rovnež zastává názor, že vetší využívání drevených paliv vyžaduje dlouhodobou strategii 
opírající se o odstranení narízení, která jeho širšímu používání brání a omezují ho. Rovné 
podmínky pro využívání energie dreva musí být vytvoreny odstranením danových opatrení 
a režimu podpory, které zvýhodnují fosilní paliva. Evropská specifikace a klasifikace kvality 
pevných drevených paliv. Je také duležité, aby se v každé zemi zvýšilo udržitelné využívání dreva 
a aby byl trh s palivy otevren vedlejším produktum prumyslu, drevu získanému z lesu pro výrobu 
energie a zpracovaných drevených paliv. 
 
EHSV konstatuje, že v Evropské unii panuje nedostatecné povedomí o potenciálu a využívání 
zdroju drevených paliv. Ve všech soucasných i budoucích clenských státech se musí zlepšit 
inventarizace zdroju energie dreva, jelikož tyto informace predstavují základ udržitelného rozvoje. 
Pritom je treba postupovat diferencovane. Ve velkých listnatých lesích ve strední Evrope musí být 
zachováno dostatecné množství dreva k zajištení biologické rozmanitosti v lesích. 
 
EHSV zastává názor, že vetší používání dreva jako paliva je duležité pri zvládání lesních požáru. 
Intenzivnejší používání – zejména pri výrobe energie – by mohlo pomoci pri omezení rizik 
a výskytu lesních požáru. 

 
− Kontaktní osoba: paní Filipa Pimentel 

(tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

• Pridelování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky 

− Zpravodajka: paní CASSINA (Zamestnanci - IT) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 550 v konecném znení – CESE 405/2006 
 
– Kontaktní osoba: paní Maarit Laurila  

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

____________ 
 


