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V rámci daňové politiky Unie se plenárního shromáždění zúčastnil pan László KOVÁCS, komisař 
Evropské unie. 
 
 

1. FINANČNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA EU 
 

• Zjednodušení DPH 
− Zpravodaj: pan BURANI (Zaměstnavatelé – Itálie) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 728 v konečném znění – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 

531/2005 
 

− Klíčové body: 
EHSV vyslovil svůj souhlas s daným návrhem Komise, ale přichází s jednou zásadní připomínkou: 
pokud by měl být systém jednoho správního místa (JSM) jediným zástupcem mezi provozovateli a 
různými národními správami, musí být skutečně jediným v postupech a při správě dlužných a 
vymahatelných položek. Nicméně tento proces nebude nikdy zcela funkční, dokud nedojde ke 
sladění daňových sazeb a národních norem, které jsou také základem pro realizaci jednotného trhu. 

 
− Kontakt: paní Borbala Szij 

(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Systém vlastních zdrojů 
– Zpravodaj: pan BURANI (Zaměstnavatelé – Itálie) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 501 v konečném znění – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Klíčové body: 

Výbor se soustředí na aspekty, které souvisejí s rovností příspěvků, jakož i na mechanismy 
příspěvků a rozdělování výdajů a příjmů mezi členské státy a zároveň uvažuje o tom, zda se vyplatí 
zachovat příjmy z odvodu na základě DPH mezi vlastními zdroji. Dále přemýšlí, zda je vhodné 
mezi nimi ponechat nyní stále klesající příjem z tradičních vlastních zdrojů, místo toho, aby byl 
nahrazen úpravou sazby hrubého národního důchodu, což je v rozporu s přístupem Komise. Výbor 
opakuje svou již vyslovenou námitku týkající se daně z neekologické energie a jakéhokoli zvýšení 
příjmu z daní, zvláště pokud je založeno na přesvědčení, podle Výboru mylném, že by se takto 
občané přiblížili Unii a ta by se zviditelnila. 

 
Pokud jde o závazky, hlavní směry by měly být stanoveny přijetím obou konceptů globální 
solidarity a globálního rozvoje. Co se týče revize obecného opravného mechanismu, Výbor se 
domnívá, že by se tento mechanismus měl stát nedílnou částí kritérií pro poskytování příspěvků 
díky vyváženým, transparentním a dobře odůvodněným řešením. Tato řešení musí být definována 
tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi zásadou „odpovídající návratnosti“ a solidaritou. Zároveň 
by měla být brána v úvahu nutnost citlivého politického postoje k evropskému veřejné mínění a to 
zejména v nových členských státech. 
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− Kontakt : pan Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Praní peněz 
− Zpravodaj: pan SIMPSON (Různé zájmy – Velká Británie) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 448 v konečném znění – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Klíčové body: 

S tím, jak budou získávány zkušenosti se správou směrnic o předcházení praní peněz 
a financování terorismu, bude Evropská unie pravděpodobně nucena zvážit určité spojitosti 
a politické synergie s jinými aspekty trestné činnosti a její prevence. Ve svém nynějším stanovisku 
výbor poukázal na návrhy na: 

 
- srovnání návrhu směrnice s aktivitami Rady Evropy souvisejícími s trestním právem, 
- vyjasnění opatření, která se týkají zabavení prostředků pocházejících z trestné činnosti, 
- více pomoci třetím zemím s problémy organizovaného zločinu, 
- konkrétní zranitelné oblasti jako například přeshraniční daňové úniky. 

 
− Kontakt : paní Borbala Szij 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. KOMUNITÁRNÍ FINANCOVÁNÍ TRVALE UDRŽITELNÝCH 
AKTIVIT 

 
• Finanční perspektivy a trvale udržitelný rozvoj 
– Zpravodajka : paní SIRKEINEN (Zaměstnanci – Finsko) 
– Spoluzpravodajové : pan EHNMARK (Zaměstnavatelé – Švédsko) 

pan RIBBE (Různé zájmy – Německo) 
 

– Odkaz: Průzkumné stanovisko – EHSV 528/2005 
 

– Klíčové body: 
EHSV očekává, že význam udržitelného rozvoje bude zohledněn při provádění rozpočtu v realitě, a 
ne pouze děláním stejných věcí stejným způsobem pod jiným názvem. Je nanejvýš důležité, aby 
nové finanční výhledy jasně zohlednily lisabonské cíle a udržitelný rozvoj. Pro splnění tohoto cíle 
musí být provedena významná restrukturalizace výdajů bez ohledu na výši vlastních zdrojů, která 
byla nakonec dohodnuta. Pokud finanční výhledy nepovedou vývoj EU správným směrem, je malá 
naděje, že ostatní politiky nebo pozdější finanční úpravy budou v tomto ohledu úspěšné. 

 
EHSV sdílí názor Komise v tom, že je nutné upřednostňovat růst a zaměstnanost v rámci 
lisabonské perspektivy až do roku 2010. Konkurenceschopnost a ekonomický růst nejsou cílem 
samy o sobě, ale nástroji k prosazování sociálních a ekologických cílů. Prioritní oblasti strategie 
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udržitelného rozvoje i další oblasti uznaných neudržitelných trendů – změny klimatu, doprava, 
veřejné zdraví, přírodní zdroje, vymýcení chudoby, stárnutí populace a závislost na fosilních 
palivech – musí být v rozpočtové politice také považovány za priority. 
 
Rozpočet jako takový není většinou ani „udržitelný“ ani „neudržitelný“. Vliv na udržitelný rozvoj 
závisí na podrobném vypracování programů, cílů a kritérií pro projekty, které mají být 
financovány. Klíčovým nástrojem pro zajištění spojitosti politik s cíli udržitelného rozvoje je 
hodnocení dopadu na každý jednotlivý program v rozpočtu a na cíle těchto programů včetně 
kritérií jako je dopad na životní prostředí, zdraví, vytváření a ztráty pracovních míst a 
konkurenceschopnost v EU. Z tohoto důvodu by zejména podpora neudržitelných aktivit měla být 
zastavena. 
 
EHSV zdůrazňuje klíčovou roli znalostí, výzkumu a vývoje a nových technologií. Když bude na 
tyto faktory kladen opravdový důraz a budou poskytnuty adekvátní zdroje, má Evropa jedinečnou 
šanci zlepšit produktivitu, konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost navzdory tvrdé konkurenci 
z jiných částí světa a také bude mít šanci zmírnit dopad na životní prostředí a přírodní zdroje 
používáním více ekologicky vhodných řešení potřeb společnosti, které chrání zdraví a bezpečnost. 

 
– Kontakt: pan Johannes Kind 

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

• FNOR/ERF (Evropský rybářský fond) 
– Zpravodaj: pan SARRÓ IPARRAGUIRRE (Různé zájmy - Španělsko) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 497 v konečném znění – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 

532/2005 
 

− Klíčové body: 
Výbor podporuje návrh nařízení o Evropském rybářskému fondu (ERF), protože vytváří finanční 
nástroj, který bude doprovázet opatření pro řízení zdrojů a pomáhat při úpravě výrobních struktur 
v souladu se společnou rybářskou politikou (CFP – Common Fisheries Policy).  

 
Návrh nařízení vytyčuje pět hlavních os. S ohledem na tyto osy má Výbor následující komentáře: 
1. Opatření pro adaptaci rybářské flotily Společenství 
 Nadále udržovat funkční a konkurenceschopnou rybářskou flotilu jak uvnitř tak vně 

 exkluzivní hospodářské zóny EU (EEZ – Exclusive Economic Zone).  
 Aplikovat spravedlivější kritéria pro stanovení míry veřejné pomoci poskytnuté na 

vrakování. 
 Zahrnout výměnu hlavního motoru mezi investice do palubových rybářských  plavidel, 

majících nárok na dotace z fondu. 
 
2. Akvakultura, zpracování a marketing rybných a akvakulturních výrobků 
 Dát členským státům pravomoc rozhodovat o nejvhodnějším použití finančních příspěvků 

 z fondu. 
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 Upřednostnit spolufinancování investic předkládaných mikropodniky a malými podniky. 
 Jediným omezením je, že předkládané projekty musejí být ekonomicky a obchodně 
 životaschopné, aby zlepšily konkurenceschopnost podniků. 
 
3. Opatření kolektivního zájmu 
 Financovat kolektivní akce omezeného trvání navržené soukromými podniky a investice 

 nutné ke zlepšení vědeckého a technického poradenství v řízení rybolovu Společenství.  
 
4. Trvale udržitelný rozvoj pobřežních rybolovných oblastí 
 Zrušit požadavek omezující způsobilé oblasti na ty, jež mají méně než 100 000 obyvatel.  
 Přiznat každému členskému státu právo sestavit seznam způsobilých pobřežních oblastí 

 podle jeho vlastních kritérií. 
 
5. Technická asistence 
 Poskytovat finanční podporu rybářským aktivitám ve vnitrozemských nebo kontinentálních 

vodách. 
 

– Kontakt: paní Yvette Azzopardi 
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

3. ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA 
 

• Úprava pracovní doby 
− Zpravodaj : paní ENGELEN-KEFER (Zaměstnanci – Německo) 
 
− Odkazy : KOM(2004) 607 v konečném znění – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Klíčové body : 

EHSV chce zdůraznit, že je významným úkolem stran kolektivní smlouvy na národní úrovni, aby 
dohodly flexibilní modely pracovní doby, které zohledňují specifické požadavky každého sektoru 
a zároveň respektují základní práva. 

 
• Podle názoru EHSV existují oprávněné pochyby, jestli pozměňovací návrh Komise může 

pomoci dosáhnout vytyčených cílů. Jedním z těchto cílů je zajistit vysokou úroveň ochrany 
zdraví a bezpečí pracovníků s ohledem na pracovní dobu. 

 
• EHSV se proto obrací na Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu s prosbou, aby se při 

revizi směrnice vzaly do úvahy následující body: 
 

• přednostní role stran kolektivní smlouvy při prověření referenčního období pro vypočtení 
týdenní maximální pracovní doby v rámci stávajících limitů směrnice, 

• zajištění formulace pracovní pohotovosti, která by byla v souladu s judikaturou Evropského 
soudního dvora a která by upřednostňovala řešení dohodnutá v kolektivních smlouvách, 

• opatření pro organizaci pracovní doby k lepšímu souladu mezi zaměstnáním a rodinou,  
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• přezkoumání individuálního opt-out, aby se určilo, zda jeho zachování neodporuje duchu a cíli 
samotné směrnice. 

 
− Kontakt : pan Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

4. VNĚJŠÍ VZTAHY 
 
• Vztahy mezi Indií a EU 
– Zpravodaj: pan SHARMA (Různé zájmy – Velká Británie) 
 
– Odkaz : Stanovisko z vlastní iniciativy – EHSV 530/2005 
 
– Klíčové body: 

• EU a Indie jsou více než kdy dříve odhodlány rozšířit a prohloubit svoji spolupráci. 
• Toto stanovisko z vlastní iniciativy se proto neomezuje jen na aktualizaci Informační zprávy o 

vztazích mezi Indií a EU z roku 2000. Zdůrazňuje, že je třeba, aby EHSV plně využil 
politické podpory na užší spolupráci mezi evropskou a indickou občanskou společností, 
kterou má jak ze strany institucí EU tak ze strany indické vlády. 

• Proto si toto stanovisko z vlastní iniciativy všímá, jak již EHSV přispěl ke sblížení indické a 
evropské občanské společnosti ve smysluplném dialogu. Vytyčuje způsoby, jakými může 
EHSV dále přispět především k přípravě Společného akčního plánu na strategické partnerství 
mezi EU a Indií, obzvláště prostřednictvím kulatého stolu 

 
– Kontakt: paní Susanna Baizou  

(Tel.: 00 32 2 546 98 52 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. POLITIKY SEKTORÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ VÝROBY 
 

• Průmyslová změna v odvětví strojírenství 
– Zpravodaj: pan VAN IERSEL (Zaměstavatelé – Nizozemí) 
– Spoluzpravodaj: pan CASTAÑEDA (Různé zájmy – Španělsko) 
  
– Odkaz : Stanovisko z vlastní iniciativy – EHSV 526/2005 

 
– Klíčové body : 

Strojírenství je odvětvím samo pro sebe, ale jako dodavatel výrobních statků a společných 
technologií, které využívají různá průmyslová odvětví, obohacuje také ostatní průmyslová 
odvětví, a tak ovlivňuje mnohem větší počet průmyslových odvětví v Evropě. Jako takové je 
strojírenství klíčovým inovačním průmyslovým odvětvím, a všechny evropské průmyslové 
politiky jej musí považovat za strategické odvětví. Odvětví přesně zapadá do konkrétního 
programu stanovených cílů na regionální, národní a evropské úrovni, jejichž cílem je 
implementace Lisabonské agendy. To vyžaduje jak horizontální politiky, tak politiky specifické 
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pro jednotlivá odvětví, a rovněž přiměřenou kombinaci obou typů. Všechny tyto politiky musí 
tomuto odvětví pomoci, aby vynikalo nejen v Evropě, ale také na celém světě. 

 
Existuje mnoho problémů, které se musí vyřešit v právě probíhajícím procesu konzultací a 
vytváření politik na úrovni EU (ohledně strojírenství) a které budou mít stimulující vliv na 
podobné procesy na národní a regionální úrovni v celé Evropě. Mezi konkrétní podmínky, které 
musí být na úrovni EU splněny, patří lepší zákonodárství, včetně regulatorního posuzování vlivů 
ještě před přijetím úpravy, a rovněž řádná implementace a vynucování stávajících právních 
předpisů EU; efektivní sledování trhu; zřízení technologických platforem, které by vytvořily 
propojení mezi výzkumnými centry, univerzitami a průmyslem; omezení rostoucích neshod mezi 
V&V financovaným z EU a potřebami tohoto odvětví průmyslu; politika hospodářské soutěže, 
která upřednostňuje vývoj a inovace v MSP; zlepšení přístupu na finanční trhy a obchodní 
politika, která zaručí svobodu přístupu k investicím na trzích třetích zemí. Důležité je také 
přizpůsobení dovedností současným standardům.  

 
Dialog mezi Komisí a všemi zainteresovanými stranami na úrovni EU o důsledcích pro průmysl 
může vytvořit rámec, který bude prospěšný pro strojírenství v EU a který přispěje k podpoře a 
rozvoji silných regionálních seskupení. Tohle všechno vyžaduje aktivní nasazení evropských 
institucí, zejména Komise. 

 
– Kontakt: pan Miguel Colera 

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Léčivé přípravky používané v pediatrii 
– Zpravodaj: pan BRAGHIN (Zaměstnavatelé – Itálie) 
 
– Odkaz : KOM(2004) 599 v konečném znění – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Klíčové body: 

EHSV považuje péči o pediatrickou populaci za prioritu, a to vzhledem k její zranitelnosti 
podmíněné specifickými fyziologickými, psychologickými a vývojovými charakteristikami. Proto 
se domnívá, že rozhodnutí požádat o provádění pediatrických studií nebo o pokračování v nich 
musí být založeno na jasně formulovaných potřebách odůvodněných výzkumnými záměry. Zároveň 
musí být zaručeno respektování etických podmínek samotných testů.  
 
EHSV souhlasí s možností založit v rámci Evropské lékové agentury (EMEA, European Medicines 
Agency) pediatrický výbor a považuje tento za nástroj vhodný k zaručení kvalitního výzkumu 
založeného na vědeckých a etických principech.  
 
EHSV souhlasí s navrženými registračními postupy a podporuje především novou proceduru 
PUMA (Paediatric Use Marketing Authortisation, Registrace pro pediatrické použití), určenou pro 
léky, které jsou již na trhu.  
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EHSV podporuje záměr poskytovat lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům obsáhlejší a 
obecnější informace o pediatrických lécích a testech, a to i s širším využitím databáze EudraCT1.  
 
EHSV se domnívá, že je důležité provést podrobnou analýzu epidemiologické situace u dětí, 
léčebných metod a současných nedostatků v přísunu léků pro pediatrii, jakož i fenoménu předpisů 
na léky pro pediatrické použití mimo registrované indikace.  
 
EHSV následně doporučuje, aby se Komise aktivně podílela na vytvoření sítě mezi odpovědnými 
orgány a specializovanými výzkumnými centry za účelem prohloubení znalostí o mechanismu 
poptávky po lécích a o lepších léčebných postupech.  
 
EHSV závěrem doufá, že bude následně posílena spolupráce s WHO a dialog s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, aby se urychlilo schvalování léků pro pediatrické použití.   
 

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

 
 

 
 

                                                 
1 Evropská databáze klinických hodnocení (European Clinical Trials Database) 


