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 Plenární shromáždění navštívila paní Margot Wallström, místopředsedkyně Evropské 
komise. Její projev i následující diskuse se soustředily na oblast interinstitucionálních vztahů, 
participativní demokracie a komunikační politiky. 
 
 Přesněji řečeno, paní Wallström navrhla zavedení pevné kultury spolupráce ve vztazích 
mezi Komisí a EHSV. EHSV musí mít větší vliv na návrhy Komise, na její myšlenky a legislativu. 
Tento rozšířený vklad musí být formalizován novým protokolem spolupráce, který je v současné době 
projednáván oběma institucemi. Komisařka rovněž zdůraznila významnou úlohu Výboru, zejména při 
konsolidaci strategie růstu a zaměstnanosti. Prohlásila dále, že Výbor může sehrát „rozhodující úlohu 
v zaměření evropského sdělení na specifickou část veřejnosti“ a že je Výbor významným činitelem 
v právě vznikající celkové komunikační strategii Evropské unie. Navrhla také organizování summitů 
občanské společnosti a vyzvala EHSV, aby napomáhal vdechnout život konceptu participativní 
demokracie. 
 
 

1. STRUKTURÁLNÍ FONDY A ODVĚTVOVÝ ROZVOJ 
 

• Fondy (Obecná ustanovení) 
 
− Zpravodaj: pan Malosse (Zaměstnavatelé - FR) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 492 v konečném znění – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  EHSV vítá návrh Komise, který tvoří nezbytný technický a finanční rámec politiky 

soudržnosti rozšířené Evropy a usiluje o koordinaci politiky soudržnosti s širšími strategickými 
cíli Evropské unie, domnívá se však, že text by měl více zmiňovat priority; v opačném případě 
vyvstává nebezpečí, že se ukáže, že program není proveditelný pro možný nedostatek zdrojů 
k takovému úkolu. 

 
  Kromě toho EHSV sleduje s obavami návrh Komise delegovat na národní úroveň volbu 

kritérií způsobilosti a výběr regionů, které mohou využívat strukturální fondy. Lituje 
nedostatečného zvážení potřeby místního partnerství zúčastněných stran. 

 
  EHSV se vyjadřuje k vytvoření jediného fondu, decentralizovaného řízení a postupům rušení 

přidělených částek, které nebyly vyplaceny, a vítá návrhy posílení národního strategického rámce, 
návrhy týkající se principu adicionality (doplňkovosti) a nastavení úrovně účasti a návrhy týkající 
se metody globálních grantů. Je nezbytný hlubší rozbor důsledků navrhovaných změn ve vztahu 
k partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se zamezilo možné redukci soukromé složky 
nebo dokonce jejímu vyloučení. 

 
− Kontakt: pan Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

• Fond soudržnosti 
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− Zpravodaj: pan Silva (Různé zájmy - PT) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 494 v konečném znění – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  EHSV podporuje zaměření návrhu, který v tomto nařízení usiluje o zařazení pouze 

nejdůležitějších cílů a hlavních směrů uplatňování a přístupu. 
 
  S ohledem na účinnější a rychlejší dosahování cíle konvergence EHSV doporučuje, aby 

Komise spolupracovala s členskými státy. 
 
  EHSV naléhavě doporučuje Komisi, aby náležitě zvážila potřebu použití opatření 

podmínečnosti v oblasti „nadměrného vládního deficitu“ ve vztahu k cílům členských států, 
kterým je poskytována pomoc z fondu soudržnosti. 

 
 EHSV doporučuje přidělit fondu soudržnosti větší objem prostředků. 
 
− Kontakt: pan Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Evropský fond pro regionální rozvoj 
 
− Zpravodaj: pan Matoušek (Zaměstnanci - CS) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 495 v konečném znění – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  Výbor vítá celkový přístup Komise. 
 
  Vítá skutečnost, že akce, které mají být podporovány fondem, se zaměří na priority Evropské 

unie, jak byly definovány lisabonským a göteborským summitem. 
 
  Věří, že výzkum a technologický vývoj, inovace a podnikání musí mít vysokou prioritu, 

zejména při podpoře rozvoje malých a středních podniků (MSP). 
 
 Výbor vítá návrhy na podporu evropské územní spolupráce, kterou je třeba posílit. 
 
− Kontakt: pan Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

• Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci (EGCC) 
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− Zpravodaj: pan Nollet (Zaměstnanci - BE) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 496 v konečném znění – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Klíčové body: 
 
 EHSV pokládá za prospěšné, aby byly místní a regionální hospodářské a společenské subjekty 

explicitně zahrnuty do vytváření evropského seskupení pro přeshraniční spolupráci. 
 
  EHSV podporuje návrh Komise a sdílí vytčené cíle. Lituje nicméně, že v dohodách o 

sledování chybí výslovné opatření týkající se účasti sociálních partnerů. 
 
− Kontakt: pan Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Evropské průmyslové distrikty 
 
− Zpravodaj: pan Pezzini (Zaměstnavatelé - IT) 
 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 374/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  EHSV podporuje vytvoření evropské platformy pro distrikty, která by představovala 

programový rámec. 
 

  EHSV považuje za nutné se zamyslet nad komunitárním uznáním evropských znalostních 
metadistriktů se záměrem vytvořit typologii evropských konsorcií, která by podporovala 
podnikatelského ducha, sociální odpovědnost, vytváření nových činností, rozvoj trvalého 
vzdělávání a napomáhala přeshraničním partnerským svazkům. 

 
  Závěrem EHSV soudí, že zkušenosti, které vyplynuly z existence distriktů a nyní jsou 

zaměřovány na znalostní metadistrikty, poskytují vynikající možnosti pro: 
 

− zvyšování zaměstnanosti; 
− zlepšování sociálních vztahů na pracovním trhu; 
− rozšiřování profesní kvalifikace pracujících na všech úrovních; 
− zajišťování zdraví a bezpečnosti při práci; 
− rozvoj a rozšiřování certifikací v oblasti etiky a prostředí (ISO 14000 a EMAS); 
− lepší řešení úvěrové problematiky a dopadů programu Basilej II; 
− zvyšování kvality a konkurenceschopnosti evropských výrobků; 
− podporu a rozšiřování možností vývozu; 
− překonání břemena byrokracie zatěžujícího práci, pracovníky i podnik. 
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  V této souvislosti se EHSV domnívá, že by bylo užitečné uspořádat k předkládanému 
stanovisku veřejné slyšení, na které by byly přizvány orgány distriktů a další zainteresované 
organizace z různých územních úrovní. 

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

• Politika cestovního ruchu v rozšířené Evropě 
 
− Zpravodaj: pan Mendoza (Zaměstnanci - ES) 
 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 375/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  EHSV považuje cestovní ruch za hospodářské odvětví a průmysl, který má klíčový význam 

pro účinné budování rozšířené Evropy. Měl by se rozvíjet za podmínek udržitelnosti v nejširším 
slova smyslu a měl by účinně přispívat k evropské sociální soudržnosti. 

 
  Nové členské státy vidí cestovní ruch jako velkou příležitost pro hospodářský rozvoj, který 

jim umožní překlenout propast v oblasti příjmů, jež je dělí od starých členských států Evropské 
unie. Velká rozmanitost kultur, národního dědictví a přírodního prostředí, kterou s sebou přinášejí, 
povede k rozšíření škály produktů a také k expanzi poptávky po cestovním ruchu, a to jak u 
interního, tak u externího cestovního ruchu. 

 
  Rozšíření o další země bude mít velmi pozitivní dopad na budoucnost odvětví cestovního 

ruchu, zejména v případě, že evropský model cestovního ruchu bude uskutečňován za podmínek 
udržitelnosti. 

 
  Jeden z návrhů, které by podle názoru Výboru měl být schválen a předán institucím všech 

členských států, se týká uskutečnění rozsáhlé vzdělávací kampaně založené na konceptu 
cestovního ruchu jako odvětví, které má pro Evropu strategický význam. 

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

• MÉDIA 2007 
 
− Zpravodaj: pan Pegado Liz (Různé zájmy - PT) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 470 v konečném znění – 2004/0151 (COD) – CESE 380/2005 
 
− Klíčové body: 
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  EHSV vítá iniciativu Komise, která ve značném rozsahu zahrnuje množství návrhů a 

doporučení EHSV vyjádřené v předešlých stanoviscích 

 

 EHSV soudí, že některá hlediska nebere nový návrh dostatečně v úvahu: 
 

− posílení iniciativ omezujících přílišnou koncentraci v průmyslu, která by mohla poškodit 
pluralitu a rozmanitost; 

− zajištění komplementárnosti a konsistence s ostatními komunitárními opatřeními k vytvoření 
společné strategie; 

− přiřazení zvláštní priority technickému rozvoji, inovaci a přeshraničnímu pohybu; 
− dosažení stálého růstu veřejné přístupnosti evropského audiovizuálního dědictví vytvořením 

evropských sítí; 
− záruky, že se povede pravidelné a systematické vyhodnocování implementace programu, aby 

bylo zajištěné správné použití dostupných finančních zdrojů; 
− účinná propagace evropských filmů v Evropě a ve světě systematickým podáváním informací 

o festivalech. 
 
− Kontakt: pan Raffaele Del Fiore 
 (tel.: 00 32 2 546 97 94, e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

2. ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

• Úloha organizované občanské společnosti v boji proti nehlášené práci 
 
− Zpravodaj: pan Hahr (Zaměstnavatelé - SE) 
 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 385/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  Výbor vítá usnesení Rady, které upozorňuje na problematiku nehlášené práce a poznamenává, 

že v roce 2003 Komise zahájila rozsáhlé šetření v oblasti nehlášené práce v rozšířené Unii. Výbor 
upozorňuje na několik oblastí, které je třeba podrobněji prošetřit a zvážit. 

 
• Je třeba zlepšit pobídky k ohlašování práce a používat účinné sankce. 

 
• Ženy jsou v oblasti špatně placené a nehlášené práce často ve zranitelném postavení. Situace 

žen musí být hlouběji prostudována, aby bylo možné uplatnit odpovídající opatření. 
 

• Úlohou úřadů je jasně informovat imigranty o jejich právech a povinnostech a zajistit, aby 
měli přístup na řádný pracovní trh a plný přístup ke zvyšování kvalifikace; v některých 
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případech se lidem zabavují dokumenty, aby byli donuceni k úhradě nákladů jejich 
utajovaného příjezdu. 

 
• Obchodní pravidla a nařízení se musí změnit, aby se snížila nadbytečná byrokracie, zejména 

při zakládání podniků. Zakladatelé podniků si musí být vědomi požadavků společnosti na 
provozování firmy včetně požadavků v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení 
zaměstnanců. 

 
• Je nutná rozsáhlá kampaň informující výrobce i spotřebitele, aby si lidé uvědomili záporné 

dopady neohlášené práce na příjmy státního rozpočtu a systémy sociálního zabezpečení a 
ochrany. 

 
• Musí se pokročit v monitorování ze strany příslušných orgánů, například rozšířením kapacity 

prosazení práva a vzájemnou spoluprací všech příslušných orgánů. 
 

• Byla by přínosná vyčerpávající studie osvětlující vztahy mezi daněmi a příspěvky na jedné 
straně a neohlášenou prací na straně druhé. 

 
• Společnosti Evropské unie by měly vzít v úvahu, že některé třetí země nedodržují všeobecně 

přijímané sociální standardy. 
 

• Je důležité zajistit zavedení evropské strategie zaměstnanosti. Nejlepší protilátkou proti 
neohlášené práci je bezporuchový chod pracovního trhu s plnou zaměstnaností a kvalitními 
pracovními příležitostmi. 

 
− Kontakt: pan Torben Bach Nielsen 
 (tel.: 00 32 2 546 96 19, e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS 
 
− Zpravodaj: pan Greif (Zaměstnanci - AT) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 488 v konečném znění – CESE 386/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  EHSV celkově vítá předkládaný návrh Komise k programu PROGRESS 2007-2013, přestože 

má výhrady k některým specifickým bodům. 
 
  Jedná se zvláště o úvahy týkající se: a) větší soudržnosti programu s jinými oblastmi aktivit 

Společenství, b) finančního vybavení, které se musí zvýšit, a rozdělování prostředků, které bylo 
právě upřesněno, c) širokého přístupu a využitelnosti pro konečné uživatele přes racionalizaci na 
úrovni Komise d) transparentnosti a účasti v programovém řídícím výboru a e) zapojení občanské 
společnosti na národní i evropské úrovni. 
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− Kontakt: pan Pierluigi Brombo 
 (tel.: 00 32 2 546 97 18, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
• Zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
 
− Zpravodaj: pan Soares (Zaměstnanci - PT) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 642 v konečném znění – 2004/0239 (COD) – CESE 387/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  Požadavek na vysokou kvalitu vzdělávání a přípravy je velmi důležitý pro dosažení cílů 

Lisabonské strategie. V této souvislosti EHSV znovu opakuje, jak důležitá je větší mobilita 
studentů a pracovníků pro rozvoj evropské znalostní společnosti. Taková mobilita může být 
klíčovým faktorem uskutečnění celoevropského pracovního trhu a vybudování 
konkurenceschopnější společnosti založené na znalostech.  

 
  To je také smyslem navrhovaného doporučení, jelikož za účelem úplného dosažení takovéto 

mobility je nezbytné vzájemné uznávání kvalifikací a diplomů, což naopak vyžaduje účinné, 
souvislé mechanismy napříč Evropou zahrnující všechny zainteresované strany. Proto je obzvláště 
důležité, aby byly navrženy vhodné pracovní metody pro hodnocení kvality vysokoškolského 
vzdělávání v Evropě a jeho akreditaci. 

 
  EHSV se nicméně domnívá, že tyto hodnotící mechanismy, které jsou samozřejmě důležité 

pro zvyšování kvality a důvěryhodnosti vysokoškolského vzdělávání, nesmí být nadměrně závislé 
na bezprostředních požadavcích trhu, jelikož je třeba vzít v úvahu dlouhodobé cíle a výhledy, 
začínaje základním výzkumem. 

 
  EHSV dále zdůrazňuje, že financování vysokoškolského vzdělávání je stále klíčovým 

faktorem pro dosažení základních vzdělávacích cílů. Nebylo by správné, kdyby bylo 
vysokoškolským zařízením bráněno získat přístup ke kvalitnějším hodnotícím a akreditačním 
agenturám z důvodu finančních omezení. 

 
  EHSV znovu zdůrazňuje dva klíčové principy pro dosažení cílů týkajících se vzájemného 

uznávání, které by měly být v textu doporučení členským státům konkrétně zmíněny: 
 

− systémy zajišťování kvality nemohou být zavedeny, ale musí být přijaty těmi, kteří jsou v této 
problematice zainteresováni, zejména přednášejícími a akademickými orgány, a musí být 
celkově zaměřeny na zlepšování vysokoškolského vzdělávání v členských státech; 

 
− vysokoškolská zařízení musí mít přístup ke zdrojům potřebným pro financování struktur 

zvyšování, podpory a zavádění metod a technik kvality, zejména pro nezbytné zapojení těch, 
kteří v současné době poskytují vzdělání. 
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− Kontakt: paní Stefanía Barbesta 
 (tel.: 00 32 2 546 95 10, e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

3. JEDNOTNÝ TRH 
 
• Priority jednotného trhu 2005-2010 
 
− Zpravodaj: pan Cassidy (Zaměstnavatelé - UK) 
 
− Odkaz: doplňující stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 376/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  Evropská komise by měla soustředit své úsilí, aby stávající evropské právní předpisy 

zjednodušila, konsolidovala a zlepšila jejich konzistenci tak, aby potenciál jednotného trhu mohl 
být plně využit. 

 
  Podle názoru EHSV jsou hlavní překážkou dosažení jednotného trhu členské státy. Některé 

jsou liknavé při implementaci, některé implementují velmi podrobně a vytvářejí nepřátelské 
postoje proti jednotnému trhu a EU. Některé postup brzdí, například zaváděním národní 
legislativy zakazující převzetí zahraničních finančních institucí, jako jsou banky. Jiné umožňují 
svým zestátněným průmyslovým odvětvím přebírání zahraničních společností, aniž připouštějí 
reciproční postup. Neomezený přístup k prostředkům, které mají některá zestátněná průmyslová 
odvětví, představuje narušení hospodářské soutěže, jímž se doposud Komise zdráhala zabývat. 

 
− Kontakt: pan Jean-Pierre Faure 
 (tel.: 00 32 2 546 96 15, e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
• Sektor velkých maloobchodních řetězců - trendy a dopady na zemědělce a 

spotřebitele 
 
− Zpravodaj: pan Allen (Různé zájmy - IE) 
 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 381/2005 
− Klíčové body: 
 
  Toto stanovisko z vlastní iniciativy se zabývá vzrůstajícím soustředěním prodeje potravin a 

provádí všeobecnou analýzu stávajících i očekávaných účinků na různé zúčastněné strany, jako 
jsou spotřebitelé, zaměstnanci supermarketů, zemědělci a dodavatelé. Objasňuje následující trendy 
a problémy: 
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• Pro spotřebitele může být z krátkodobého hlediska cenová politika velkých prodejců usilující 
o neustálé snižování cen pozitivní, ale z dlouhodobého hlediska může mít i významné záporné 
dopady na kvalitu potravin, možnosti výběru a životní prostředí. 

 
• Zaměstnanci velkých maloobchodních řetězců bývají často málo kvalifikovaní, pracují na 

částečný úvazek, převažují mezi nimi ženy. Přestože specifické pracovní podmínky 
v supermarketech mohou vzhledem k pružné pracovní době představovat vhodnou příležitost 
pro zaměstnance s rodinnými závazky nebo studenty, mohou vést na druhé straně k využívání 
a špatným platovým podmínkám. Nejdůležitější je, aby pracovníci na částečný úvazek nebyli 
nijak diskriminováni. 

 
• Stanovisko analyzuje rozdíly mezi cenami placenými zemědělcům, dodavatelům a cenami 

placenými konečnými spotřebiteli. Dochází k závěru, že existuje tendence proplácení nižších 
cen výrobcům, zatímco spotřebitelské ceny konečného výrobku v supermarketu se nesnižují, 
což znamená, že se rozšiřuje možnost zisku supermarketů. Tyto praktiky vedou k obtížnějším 
pracovním a životním podmínkám zemědělců a jiných dodavatelů. Agresivní cenová politika a 
snížení prodejních cen pod úroveň skutečných nákladů zvyšují tlak na výrobce a dodavatele. 

 
  Stanovisko uvádí, že velké maloobchodní řetězce mohou poskytnout ekonomice a 

spotřebitelům mnoho výhod, je však podstatné, aby si členské státy a Komise byly vědomy 
možných problémů a odpovídajícím způsobem na ně reagovaly. Stanovisko dospívá k závěrům: 

 
• Je třeba zvýšit informovanost a průhlednost ohledně struktury stanovení cen a ziskového 

rozpětí u maloobchodníků, dodavatelů (výrobců potravinářských produktů) a prvovýrobců. 
 

• Členské státy musí zajistit existenci přiměřené konkurence ve svých regionech. 
 

• Zvláštní oblastí zákona o hospodářské soutěži, na kterou je třeba nahlížet, je definice 
veřejného zájmu. Neměla by se omezovat jen na ceny a tržní síly. 

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

• Elektronické trhy typu business-to-business 
 
− Zpravodaj: pan Lagerholm (Zaměstnavatelé - SE) 
− Odkazy: KOM(2004) 479 v konečném znění – CESE 377/2005 
 
− Klíčové body: 
 

Výbor regionů je toho názoru, že: 
 

− Celkem vzato se sdělení Komise vyváženým způsobem dotýká důležitých otázek přijetí e-
trhů. 
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− Výbor by nicméně chtěl zdůraznit, že toto není jediná akce, která je zapotřebí. Do určité míry 

je také pochopitelné, že přístup trhu je poněkud zdrženlivý. Zejména vyspělejší formy e-trhů 
se liší od tradičních modelů obchodování MSP. 

 
− V souvislosti s přeshraničním obchodem existují mnohem závažnější překážky. 

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

• PRISM 2004 (SSJT) 
 
− Zpravodajka: paní Sharma (Zaměstnavatelé - UK) 
 
− Odkaz: informační zpráva – CESE 835/2004 fin 
 
− Klíčové body: 
 
  EHSV pociťuje nutnost zvýšení účinnosti databáze PRISM. Dále je nutné věnovat pozornost 

tomu, aby její obsah odpovídal očekávání potenciálních uživatelů a byl v souladu s trendy a 
prioritami jednotného trhu.  . 

 
  Byl sestaven akční plán k aktualizaci nástroje a posílení úlohy Výboru a jeho viditelnosti. 

Tento „rozvojový nebo akční plán“ zahrnuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a časové 
termíny pro kontrolu budoucího postupu. 

 
  Nyní je třeba soustředěného úsilí, aby databáze PRISM mohla přitáhnout zdroje a finanční 

prostředky, které by jí zajistily výlučné postavení, aby mohla být využita k účelu, který stál u 
jejího zrodu. S přistoupením nových členských států přišla vynikající příležitost k rozšíření a 
posílení těchto stránek. 

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

4. OCHRANA PROSTŘEDÍ A SPOTŘEBITELŮ 
 

• LIFE+ 
 
− Zpravodaj: pan Ribbe (Různé zájmy - DE) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 621 v konečném znění – 2004/0218 (COD) – CESE 382/2005 
 
− Klíčové body: 
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  EHSV v zásadě vítá přístup, kdy se integruje politika životního prostředí do všech ostatních 

oblastí politik, neboť omezené prostředky dostupné v programu LIFE by samy o sobě 
nepostačovaly k další ochraně životního prostředí v EU. 

 
  EHSV však v návrhu Komise i v celkovém kontextu diskuse vedené v současné době o 

finančních výhledech na roky 2007 – 2013 spatřuje potenciálně velmi vážná ohrožení budoucí 
úspěšnosti programu LIFE. Zaprvé neexistuje vůbec žádná záruka, že z jiných rozpočtových 
kapitol budou skutečně k dispozici zdroje financování záležitostí životního prostředí. Zadruhé, 
plánovaným přesunem zodpovědnosti na národní úroveň se EU vzdává skromného, nicméně 
vysoce účinného řídícího nástroje. EHSV tedy naléhavě žádá, aby inovativní aspekty programu 
LIFE - Životní prostředí a LIFE - Příroda byly nadále ponechány ve fondu řízeném Komisí 
samotnou. 

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

• Evropský registr znečišťujících látek 
 
− Zpravodaj: pan Sánchez Miguel (Zaměstnanci - ES) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 634 v konečném znění – 2004/0231 (COD) – CESE 383/2005 
 
− Kontakt: paní Annika Korzinek 
 (tel.: 00 32 2 546 80 65, e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

• Hotově balené zboží) 
 
− Zpravodajka: paní Sharma (Zaměstnavatelé - UK) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 708 v konečném znění – 2004/0248 (COD) – CESE 379/2005 
 
− Klíčové body: 
 
  Výbor je toho názoru, že nová směrnice rozšiřuje prostor pro inovace, výzkum trhu a 

rozvojové příležitosti, jež společně rozšiřují možnosti výběru a zvyšují rozmanitost nabídky z 
hlediska spotřebitele. 

 
  Výbor rovněž vítá nadcházející revizi metrického množství jako podstatnou prioritu ochrany 

spotřebitelů a evropského průmyslu. 
 
  Někteří spotřebitelé však mohou být zmateni příliš rozmanitými velikostmi obalů a balením, 

jež sice nelze označit za klamavé, ale přesto budí dojem většího obsahu. 
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  Bez ohledu na to, budou-li velikosti regulovány či nikoli, je naprosto nezbytné dosahovat cílů 

směrnice o obalech a obalových odpadech. 
 
− Kontakt: paní Aleksandra Klenke 
 (tel.: 00 32 2 546 98 99, e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Potravinářské přídatné látky a náhradní sladidla 
 
− Zpravodajka: paní Davison (Různé zájmy - UK) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 650 v konečném znění – 2004/0237 (COD) – CESE 384/2005 
 
− Kontakt: paní Annika Korzinek 
 (tel.: 00 32 2 546 80 65, e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

• Některé nebezpečné látky (CMR) 
 
− Zpravodaj: pan Sears (Zaměstnavatelé - UK) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 638 v konečném znění – 2004/0225 (COD) – CESE 378/2005 
 
− Klíčové body: 
 

  EHSV podporuje omezení prodeje a užívání uvedená v tomto návrhu. 
 
  EHSV však stejně jako u předchozích novel směrnice Rady 76/769/EHS lituje, že v jednom 

textu jsou společně uváděny látky, které spolu nesouvisejí, což by za jiných okolností vyžadovalo 
specifické a stále další novely, aby text odpovídal vnějším skutečnostem. 

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

_____________ 


