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Plenárního zasedání se zúcastnil evropský komisar pan Vladimír ŠPIDLA, jenž vystoupil 
s projevem na téma politických priorit v oblasti zamestnanosti, sociálních vecí a rovných 
príležitostí, a dále zástupci organizací organizované obcanské spolecnosti budoucích 
pristupujících zemí (Bulharska a Rumunska). 

 
 

1. PRUMYSLOVÁ POLITIKA 
 

• Moderní prumyslová politika 
− Zpravodaj: pan EHNMARK (Zamestnanci - SE) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 474 v konecném znení - CESE 595/2006 

 
− Klícové body: 

 
Lisabonská strategie poskytuje širokou škálu horizontálních opatrení zamerených na vytvorení 
rámce, jenž by posílil konkurenceschopnost Evropy. Doposud chybely odvetvové prístupy. 
Sdelení Komise k rámci integrované prumyslové politiky je proto velmi vítáno. 
 
EHSV podporuje ve sdelení uvedenou širokou analýzu nezbytných podpurných opatrení v 27 
odvetvích zpracovatelského prumyslu. EHSV dále podporuje ustavení 14 odvetvových 
a meziodvetvových pracovních skupin, jejichž cílem bude navrhnout konkrétnejší opatrení pro 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského prumyslu. 
 
Otázky „kdo delá co“ jsou ponechány na dalším uvážení. 
 
Sdelení zejména nezduraznuje nezbytné rozdelení rolí mezi EU a národní úrovní. EHSV 
zduraznuje, že vytvorení koordinace je nezbytné. 
 
Sdelení neposkytuje mnoho vodítek ve dvou oblastech: v otázkách úlohy vlády v oblasti inovace 
a konkurenceschopnosti a hranic mezi zpracovatelským prumyslem a službami.  
 
EHSV považuje za zásadní, aby sociální partneri dosáhli dohody o zmenách a inovaci prumyslu, 
jak je tomu již v nekterých státech EU. 
 
EHSV je pripraven zahrnout otázky evropské prumyslové politiky do síte vytvorené pro 
Lisabonskou strategii.  

 
− Kontaktní osoba: pan Joao Pereira dos Santos 

(tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Prumyslové zmeny v preshranicních regionech 
− Zpravodaj: pan KRZAKLEWSKI (Zamestnanci - PL) 

 
− Odkazy: Pruzkumné stanovisko - CESE 586/2006 
 
− Klícové body: 

Rakouská vláda formálne požádala Poradní komisi pro prumyslové zmeny (CCMI) o vypracování 
pruzkumného stanoviska ve veci Prumyslové zmeny a rozšírení EU: zkoumání následku 
v hranicních regionech. 
 
Výbor považuje za duležité v prubehu príštího predsednictví stanovit presnou a jasnou definici 
toho, co znamená výraz „region“ v preshranicním a prumyslovém kontextu. Mely by být odlišeny 
regiony hranicící s neclenskými státy EU a melo by se vzít v úvahu, zda je daná sousední zeme 
pristupující zemí ci nikoliv. 
 
Je duležité odpovedet na otázku, jak stanovit hranici mezi vlivy zmen, které se v techto regionech 
objevily v 90. letech 20. století, a tech, které souvisejí se vstupem do EU, a zhodnotit efektivitu 
nástroju Spolecenství použitých v techto oblastech pred vstupem a po nem a to, s jakým 
zpoždením zde byly politiky EU provádeny ve srovnání s jinými regiony. 
 
Výbor konstatuje, že velmi duležitým a možná rozhodujícím faktorem, který v soucasnosti 
i v minulosti ovlivnil rízení a rozvoj prumyslové politiky v preshranicních regionech v rozšírené 
Evrope, je možnost zainteresovaných stran v techto oblastech využívat financních prostredku ze 
strukturálních fondu EU. Je nezbytne nutné zvýšit jejich roli v techto regionech. Návrh narízení 
Evropského parlamentu a Rady o evropském sdružení pro preshranicní spolupráci (ESPS) 
poskytuje novou príležitost v této oblasti. Výbor zvlášte zduraznuje potrebu zapojit hospodárské 
a sociální zájmové skupiny i jiné zainteresované organizace obcanské spolecnosti, zejména 
vzdelávací instituce, do složení ESPS. Zrizování takových právnických osob by mohlo dát podnet 
k preshranicní spolupráci a posílit pocit identity techto regionu a jejich snahu sladit své právní 
predpisy. 
 
Výbor je presvedcen, že rozvoj trhu práce v príslušných regionech predstavuje faktor 
prumyslových zmen, jenž by nemel být podcenován. V soucasnosti nadále trvají docasné 
prekážky mobility pracovníku v prípade preshranicní mobility v rámci EU. Výbor vyzývá clenské 
státy, aby seriózne prezkoumaly, zda by bylo možné ukoncit prechodná období dríve. Pritom je 
nutno príslušne zapojit a konzultovat sociální partnery na všech relevantních úrovních. Co se týká 
jiných nástroju prumyslové politiky, Výbor zduraznuje duležitost prípadného zavedení spolecného 
konsolidovaného základu pro dan z príjmu právnických osob (CCCTB). 
 
Ve svém stanovisku Výbor opakovane zduraznuje, že sociální dialog a obcanská spolecnost 
mohou sehrát obzvlášte duležitou úlohu pri rízení prumyslové politiky v techto regionech, jak pri 
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provádení dynamických prumyslových politik, tak pri úsilí o prekonávání problému ve 
vzájemných vztazích mezi ruznými národnostmi a etnickými a kulturními skupinami.  

 
− Kontaktní osoba: pan Pol Liemans 

(tel.: 00 32 2 546 82 15 - e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
 

• Emise skleníkových plynu a prumyslové zmeny 
− Zpravodaj: pan ZBORIL (Zamestnavatelé - CZ) 
 
− Spoluzpravodaj: pan CINCERA (Ruzné zájmy - CZ) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy - CESE 593/2006 
 
− Klícové body: 
 

Zmena klimatu je jedinecný problém, s nímž se lidstvo ve své moderní historii dosud nesetkalo. Je 
problémem globálním, dlouhodobým (až nekolik století) a znamená složité vzájemné pusobení 
klimatických, environmentálních, ekonomických, politických, institucionálních, sociálních 
a technologických procesu. Z toho vyplývají významné mezinárodní a mezigeneracní dusledky 
v kontextu širších spolecenských cílu, jako jsou rovnost a udržitelný rozvoj. Vytvorení odezvy na 
klimatické zmeny je charakterizováno rozhodováním za významné neurcitosti a rizikem, 
zahrnujícím možnost nelineárních, prípadne nevratných zmen. 
 
Pokud nebudou vzaty pri stanovování dalších politik smerovaných ke snižování emisí 
skleníkových plynu všechny ekonomické propocty, hrozí tem státum, které ratifikovaly Kjótský 
protokol, nebezpecí odlivu nekterých prumyslových výrob do ekonomicky vyspelých zemí, které 
s podpisem protokolu stále váhají, príp. do rozvojových státu, pro které zatím žádné kvantitativní 
závazky z Kjótského protokolu nevyplývají. Výsledkem mohou být ekonomické ztráty a ztráta 
konkurenceschopnosti, bez žádoucího globálního snížení emisí. 
 
Zmena klimatu je jevem globálním, a proto bychom k ní meli takto pristupovat. Je treba využít 
veškerých politických nástroju a jednání k zahrnutí všech podstatných svetových emitentu 
skleníkových plynu do snah o snižování globální úrovne koncentrací skleníkových plynu 
v atmosfére. Úcinné zavedení opatrení ke zmírnení klimatických zmen muže být výraznejší, 
jestliže jsou opatrení politik ke zmene klimatu integrována s jinými, neklimatickými cíli národních 
a sektorových politik a premení se na široké strategie prechodu k dosažení dlouhodobých 
sociálních a technologických zmen vyžadovaných jak myšlenkou udržitelného rozvoje, tak 
zmírnením klimatických zmen. 
 
Tyto problémy nelze rešit bez výrazného prohloubení znalostí jak o prícinách jevu, tak 
o možnostech omezování príslušných antropogenních vlivu. Bez dostatecných prostredku 
vynakládaných na vedu a výzkum, monitoring a systematické pozorování nelze zajistit 
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požadovaný rychlejší rozvoj vedeckého poznání skutecných prícin klimatických zmen. Je 
nepochybné, že v mnoha ohledech je klícovým faktorem jak hospodárského úspechu, tak 
postupného snižování emisí skleníkových plynu hospodárná výroba a predevším hospodárné 
využívání energií. 

 
Stanovisko navrhuje škálu nástroju, jež budou vyžadovat znacné objemy prostredku na vedu 
a výzkum a velké implementacní úsilí, chce-li EU skutecne prevzít vedoucí postavení v boji proti 
klimatickým zmenám. Všechna opatrení musí být prijímána po provedení dukladné analýzy vazeb 
a dopadu, aby neprimerenými kroky nebyla ohrožována konkurenceschopnost a ve své podstate 
akceschopnost EU jako celku a jednotlivých clenských zemí. Pro zajištení bezpecnosti 
obyvatelstva je nutno s prihlédnutím k regionálním podmínkám pripravit plány na omezení 
zranitelnosti klimatickými zmenami a podporovat rozvoj varovných a výstražných systému 
v návaznosti na monitorování a systematická pozorování. 

 
− Kontaktní osoba: pan José Miguel Cólera Rodríguez 

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

2. SOCIÁLNÍ OCHRANA 
 

• Strategie pro otevrenou koordinaci sociální ochrany 
− Zpravodaj: pan OLSSON (Ruzné zájmy - SE) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 706 v konecném znení - CESE 596/2006 
 
− Klícové body: 
 

EHSV souhlasí s predmetem sdelení. K posílení sociálního rozmeru Lisabonské strategie dojde, 
pokud clenské státy prostrednictvím nového rámce propujcí vetší politickou váhu cíli modernizace 
a zlepšení sociální ochrany. 
 
Ackoli EHSV iniciativu vítá, rád by poukázal na to, že je treba prihlížet ke konkrétním rysum 
všech trí jednotlivých dílcích oblastí, jejich odlišným fázím vývoje, ale i k rozdílum mezi 
clenskými státy. 
 
Jedním ze trí presahujících cílu je „posílit správu, transparentnost a zapojení zainteresovaných 
stran do navrhování, provádení a monitorování politiky.“ Sociální partneri a jiné klícové subjekty 
organizované obcanské spolecnosti se musejí mnohem více zapojit do všech klícových aspektu 
procesu. 
 
EHSV by mel v rámci probíhajících cinností monitorovat nový rámec otevrené koordinace a pred 
jarním summitem v roce 2007 podat zprávu o pokroku. 
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− Kontaktní osoba: paní Susanne Johansson 

(tel.: 00 32 2 546 84 77 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Prevoditelnost nároku na penzijní pripojištení 
− Zpravodajka: paní ENGELEN-KEFER (Ruzné zájmy - DE) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 507 v konecném znení - 2005/0214 COD - CESE 589/2006 
 
− Klícové body: 
 

EHSV vítá cíle navržené Komisí a hodnotí pozitivne návrh smernice, i když má smíšené pocity 
z opatrení k dosažení techto cílu. 
 
Pri dalším zpracování návrhu smernice by se proto mela vzít v úvahu následující hlediska: 
 
• Pro odstranení prekážek mobility pracovníku je nutné zajistit nabytí i zachování a prevod 

nároku na penzijní pripojištení. V souvislosti s tím musí být dostatecne zohledneny dopady 
na ruzné systémy penzijního pripojištení v clenských státech. 

 
• Financní úcast zamestnavatelu pri vytvárení doplnkového zabezpecení ve stárí je nezbytná 

a žádoucí. Aby se zabránilo negativním dopadum, jsou nutná prechodná narízení, která 
zamestnavatelum umožní postupne upravit systémy zabezpecení. 

 
• Vzhledem k zásadním cílum smernice je treba stanovovat co nejkratší lhuty provádení a brát 

v úvahu to, co je pro jednotlivé státy skutecne nezbytné. 
 
• Stejne tak by melo být zváženo všeobecné a casove neomezené vynetí nekterých schémat. 
 
• Cinnosti vedoucí k odstranení prekážek mobility v oblasti systému penzijního pripojištení 

musejí probíhat okrajove v oblasti danového ošetrení techto systému. 
 
− Kontaktní osoba: paní Ewa Kaniewska 

(tel.: 00 32 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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3. ROVNOST PRÍLEŽITOSTÍ 
 

• Postavení zdravotne postižených osob - Evropský akcní plán 2006-2007 
− Zpravodajka: paní GREIF (Ruzné zájmy - SL) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 604 v konecném znení - CESE 591/2006 
 
− Klícové body: 
 

EHSV podporuje opatrení navržená Komisí a je toho názoru, že monitorování smernice o rovném 
zacházení v zamestnání a povolání by melo být i nadále prioritou. 
 
EHSV vyzývá Komisi, aby predložila návrh zvláštní smernice zohlednující zdravotní postižení po 
vypracování studie proveditelnosti týkající se rozvoje nediskriminacní legislativy na evropské 
úrovni.  

 
Revidované cíle evropské strategie zamestnanosti by mely posílit mainstreaming zdravotního 
postižení v Hlavních smerech zamestnanosti a národních programech reforem. 
 
EU se musí zavázat k zásade mainstreamingu techto iniciativ: 

 
− strukturální fondy a zabezpecit zásady nediskriminace a prístupnosti,  
− 7. rámcový program a zabezpecit, aby existovaly projekty v oblastech výzkumu jako design 

pro všechny, systémy IKT, prechod k nezávislému životu atd., 
− doprava podporující zaclenení prístupnejší železnicní, mezinárodní autobusové a námorní 

dopravy. 
 
EHSV nabádá Komisi, aby v budoucím programu jednání venovala pozornost temto specifickým 
otázkám: 
 
− koncepce nezávislého života a právo postižených lidí nebýt oddeleni v ústavech nebo 

vylouceni ze spolecnosti. V tomto ohledu je prioritou modernizace systému sociální ochrany,  
− aktivní politická úcast osob se zdravotním postižením ve spolecnosti, Role príslušných 

nevládních organizací (i menších a slabších NO) by mela být posílena na národní a evropské 
úrovni,  

− oblasti mimo zamestnání by mely být rešeny v budoucnosti, napr. vzdelání, kultura, volný 
cas atd., 

− dopad mnohonásobné diskriminace, kulturní rozdíly, chudoba atd., 
− prizpusobené pracovište (vcetne asistencních technologií a prípravy na zamestnání) 

a jmenování úredníku pro rovnoprávnost ve firmách by mohlo být stimulem pro rovné 
príležitosti v zamestnání, 

− bezpecnost práce z hlediska predcházení zdravotnímu postižení. 
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− Kontaktní osoba: paní Anna Redstedt 

(tel.: 00 32 2 546 92 33 - e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

4. HOSPODÁRSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 
 
• Strategické obecné zásady pro politiku soudržnosti (2007-2013) 
− Zpravodaj: pan VEVER (Zamestnavatelé - FR) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 299 v konecném znení - SEK(2005) 904 - CESE 592/2006 
 
− Klícové body: 

 
Výbor konstatuje, že vazby mezi prioritami strategických obecných zásad 2007-2013 a cíli 
strukturálních fondu nejsou explicitne vyjmenovány. Vzhledem k nízkému rozpoctu Spolecenství 
EHSV navrhuje jako odpoved diverzifikaci prostredku na politiku soudržnosti, vetší posílení 
zásahu a modernizaci zpusobu rízení a posílení transparentnosti a interaktivity. 

 
− Kontaktní osoba: pan Roberto Pietrasanta 

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

• Podpora strategického partnerství EU-LAKO 
− Zpravodaj: pan ZUFIAUR NARVAIZA (Zamestnanci - ES) 
 
− Odkazy: Informacní zpráva - CESE 68/2006 fin 
 
− Klícové body: 
 

Príští summit EU-LAKO ve Vídni je príležitostí k prohloubení strategického partnerství. To 
vyžaduje jasnou politickou vuli a globální strategické zamerení, aby došlo k postupu v oblasti 
dohod o partnerství, rozvoj nových institucních mechanizmu a rozvojovou spolupráci.  
 
Organizovaná obcanská spolecnost hraje klícovou roli pri konsolidaci demokracie, ve výkonném 
hospodárství a dustojném zamestnání pro všechny; EHSV, jeho protejšky v LAKO a organizace 
zastupující obcanskou spolecnost jsou pripraveny hrát duležitou roli strategických partneru v této 
politice. 
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Pro organizace obcanské spolecnosti LAKO evropský sociální systém byl, a stále je, referencním 
bodem. Pro organizace evropské obcanské spolecnosti je duležité podporovat model udržitelného 
rozvoje v Latinské Americe nejen z duvodu solidarity, nýbrž i z duvodu upevnení evropského 
sociálního modelu. 
 
EHSV považuje v tomto smyslu za povzbuzující doporucení Evropského parlamentu „zintenzívnit 
konání sociálních fór, která by sdružovala svet podnikatelu, zamestnancu, spotrebitelu…“ 
a výzvu, aby „EHSV zintenzívnil své aktivity v této oblasti (vytvorení specifického dialogu 
o sociální soudržnosti) a predal své zkušenosti latinskoamerickým partnerum“. 

 
Obcanské spolecnosti v Evrope a ruzné zeme ci regiony mají nejen zájem úcastnit se sledování 
techto dohod o partnerství, nýbrž také dodat jim sociální rozmer. Tento sociální rozmer by mohl 
být tvoren souborem referencních predpisu, které by zajistily dodržování základních pracovních 
práv, ochranu lidských práv, práv demokracie a životního prostredí, a také zahrnutí konzultacních 
mechanizmu jako toho, který je uveden výše. 

 
− Kontaktní osoba: pan Gatis Eglitis 

(tel.: 00 32 2 546 81 69 - e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

5. ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTREBITELE 
 

• Právní rámec pro spotrebitelskou politiku 
− Zpravodaj: pan PEGADO LIZ (Ruzné zájmy - PT) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy - CESE 594/2006 
 
− Klícové body: 
 

Spotrebitelská politika je jednou z politik, které jsou evropským obcanum nejblíže. Muže do 
znacné míry ovlivnit jejich kladný postoj k evropskému ideálu, pokud tento ideál odpovídá jejich 
potrebám a snahám, cemuž vždy tak nebylo. 
 
Ve svém stanovisku Výbor konstatuje: 
• je nezbytná politická vule dosáhnout pokroku v politice ochrany zájmu spotrebitelu, 
• je rovnež nutné pristoupit k hloubkové studii o pretvorení právního rámce, aby byla posílena 

politika ochrany zájmu spotrebitelu z duvodu nedostatecnosti ustanovení Maastrichtské 
(clánek 129 A) a Amsterodamské smlouvy (clánek 153). 
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S podporou cetných príspevku od mnoha evropských právníku, jejichž odbornost v dané veci je 
všeobecne uznávána, navrhuje Evropský hospodárský a sociální výbor nový právní základ pro 
spotrebitelskou politiku. 
 

– Kontaktní osoba: pan Luis Lobo 
(tel. 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

6. DOPRAVA 
 

• Vnitrozemská plavba v Evrope 
− Zpravodaj: pan SIMONS (Zamestnavatelé - NL) 
 
− Odkaz: Stanovisko z vlastní iniciativy CESE 599/2006 
 
− Klícové body: 
 

Po celkovém zvážení EHSV podporuje jakoukoli iniciativu, jejímž konecným cílem bude 
prostrednictvím úmluvy vytvorit nezávislou organizaci, jež by soucasne sdružovala clenské státy 
EU, které provozují vnitrozemskou plavbu, tretí zeme, jako Švýcarsko, a neclenské státy EU, jež 
leží v sousedství Dunaje. V rámci organizace stran zúcastnených na takové úmluve by 
shromáždení ministru mohlo prijímat politická rozhodnutí s právne donucovacím úcinkem 
a dohlížet na národní kontroly. Tato organizace by mohla nejen soustredit veškeré momentálne 
dostupné znalosti a kompetence pro jednotlivé vymezené oblasti, ale mohla by rovnež dbát na to, 
aby se soucasná úroven ochrany a zabezpecení prinejmenším zachovala a aby pokracoval sociální 
dialog v rámci tohoto odvetví. 

 
Aby bylo nakonec možné zavést jednotný celoevropský právní režim, upozornuje stanovisko na 
tyto body: 
• pokud jde o územní dosah, vnitrozemská plavba se netýká prímo všech zemí EU, 
• existují zeme, jež jsou duležité pro vnitrozemskou plavbu, a tedy pro Evropu, a nejsou cleny 

EU, 
• pouze prostrednictvím spolecného politického pusobení lze dosáhnout nezbytných úprav 

infrastruktur vnitrozemských vodních cest, které spadají v každém státe do národní 
kompetence, 

• vzhledem k rozlicným prírodním podmínkám, odlišným infrastrukturám a intenzite 
vnitrozemské plavby je jasné, že všechny predpisy se nemohou uplatnovat v celém svém 
rozsahu a podle stejného klíce na všechny evropské reky. 

 
V rámci tohoto nového systému bude treba venovat zvláštní pozornost sociální politice, kterou 
stávající režimy vnitrozemské dopravy v Evrope ve velké míre opomíjely. Do úsilí, jež bude 
vyvíjeno v této oblasti, bude treba plne zapojit sociální partnery. 
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– Kontaktní osoba: paní Anna Wagner 

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

• Spolecná pravidla - AESA 
− Zpravodaj: pan SIMONS (Zamestnavatelé - NL) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 579 v konecném znení - 2005/0228 COD - CESE 600/2006 
 
− Klícové body: 

 
EHSV plne podporuje zamýšlené rozšírení pusobnosti narízení (ES) 1592/2002 na letový provoz, 
na vydávání licencí pilotum a letadel ze tretích zemí, protože vyšší úcinnosti a bezpecnosti by 
bylo možné dosáhnout tím, že by všechny cinnosti spojené s urcováním bezpecnostních pravidel 
vykonával jediný úrad. 
 
V kontextu dodatecných oprávnení pro komercní provozovatele tretích zemí by melo mít 
Spolecenství jasné stanovení možností uzavírání dvoustranných dohod s tretími zememi 
o vzájemném uznávání odpovídajících osvedcení. Financování Evropské agentury pro bezpecnost 
letectví (AESA) Spolecenstvím bude vyžadovat podstatne vyšší úroven, než je soucasný plán. 
Zároven však sdílení zdroju na úrovni EU prináší možnost podstatných úspor nejen v tomto 
sektoru, ale také snížení vládních výdaju v clenských státech. Návrh Komise se však touto 
otázkou nezabývá. 
 
EHSV je presvedcen, že definice komercního provozu by mela také zahrnout lety provozované 
spolecnostmi a lety provozované spoluvlastníky letadla, s cílem, aby byla pro všechny cestující 
v EU zajištena stejná úroven bezpecnostní ochrany. 

 
– Kontaktní osoba: paní Anna Wagner 

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

• Ochrana civilního letectví 
− Zpravodaj: pan McDONOGH (Zamestnavatelé - IE) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 429 v konecném znení - CESE 584/2006 
 
– Kontakt: pan Raffaele Del Fiore 

(tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ 
 

• Dopad letectví na zmenu klimatu 
− Zpravodaj: pan SIMONS (Zamestnavatelé - NL) 

 
– Odkazy: KOM(2005) 459 v konecném znení - CESE 25/2006 fin - CESE 598/2006 

 
− Klícové body: 
 

Stejne jako Komise i EHSV se domnívá, že k rízení dopadu letectví na zmenu klimatu jsou 
nezbytná další (politická) opatrení. Podíl letectví na zvýšení emisí skleníkových plynu bude cinit 
zhruba 50% rocního nárustu letecké dopravy, i pokud bude v nadcházejících desetiletích dosaženo 
všech ambic iózních cílu v oblasti výzkumu a vývoje. Rozpocty, které jsou pro tento úcel 
vyhrazeny v sedmém rámcovém programu, bude nutno vynakládat cílene a efektivne. 
 
Aby Evropská komise omezila dopad na klima, stanovila cíl politiky pro snížení emisí CO2 a NOx 

v EU, pocínaje obdobím 2008-2012. S prihlédnutím k mezinárodním smlouvám, dohodám 
a probíhajícím studiím se EHSV domnívá, že potenciální opatrení pro letectví by mela zpocátku 
platit pouze pro emise CO2 z letecké dopravy uvnitr EU, aby se minimalizovala potenciálne velká 
prodlení pri jejich provádení. 
 
Veškerá letecká doprava uvnitr EU by mela být co nejdríve zahrnuta do otevreného systému EU 
pro obchodování s emisemi, založeného na realistickém základním scénári, aby byl zohlednen její 
(každorocne narustající) podíl CO2 na dopadu na klima. Mely by existovat alokace na úrovni EU 
a další cílové hodnoty prispívání/omezování by mely platit prímo pro letecké spolecnosti jakožto 
subjekty obchodování; nadále musí být umožnen vstup nových provozovatelu na trh bez 
konkurencního znevýhodnení. Pokud jde o další dopady, mely by být více využity vhodnejší 
místní nástroje, napríklad poplatky za NOx nebo provozní opatrení. 
 
Investice do výzkumu dopadu jiných emisí než CO2 na zmeny klimatu a do technologického 
vývoje zajištujícího cistší leteckou dopravu by mely být hlavní prioritou pro Spolecenství 
a prumysl, se zvláštním durazem na zabránení negativním kompromisum mezi lokálním hlukem, 
lokálními emisemi a globálními emisemi letadel.  
 
Vzhledem k potenciálu v oblasti omezení emisí by melo být prioritou i lepší rízení letového 
provozu pomocí iniciativy „Jednotné nebe a programu SESAR“. 
 

− Kontaktní osoba: paní Annika Korzinek 
(tel.: 00 32 2 546 80 65 - e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Tematická strategie - morské prostredí 
− Zpravodajka: paní SÁNCHEZ MIGUEL (Zamestnanci - ES) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 505 v konecném znení - 2005/0211 COD - CESE 585/2006 
 
− Klícové body: 
 

EHSV ocenuje návrh smernice, kterou se stanoví rámec pro cinnost Spolecenství v oblasti morské 
environmentální politiky (Smernice o morské strategii). Výbor je ovšem kritický v tom smyslu, že 
návrh smernice je sice duležitý, ale nedostatecný, nebot stav morí je natolik špatný, že by bylo 
zapotrebí prísnejších opatrení, aby bylo dosaženo uplatnení a kontroly stávajících predpisu. Návrh 
navíc pokrývá stav morského prostredí pouze cástecne. Výbor se proto domnívá, že rámcová 
smernice by lépe splnovala úcel, co se týce následného zapojení a rozvoje aspektu, které zde 
nebyly v dostatecné míre a hloubce zahrnuty. 
 
Jelikož nejsou vytváreny nové právní ci správní nástroje, nýbrž se pouze využívá již existujících, 
nevznikají pro clenské státy další financní náklady a predevším žádný nárust administrativy, 
zároven jsou integrovány stanovené systémy pro úcast a konzultace verejnosti a zainteresovaných 
stran, což je zásadní pro silnejší zapojení obcanu do témat životního prostredí. 
 
EHSV konstatuje, že musí být upresneno a stanoveno, jaké koordinacní a kontrolní funkce má 
Komise vuci regionálním samosprávným celkum, jejichž úlohou je hodnocení a stanovení cílu 
a provádecích opatrení pro morské prostredí, které spadá do jejich kompetencí. Tím by mely být 
vytvoreny ve všech morských regionech jednotné a vyvážené postupy, nebot v této souvis losti 
musí být zohlednen preshranicní charakter našich morí a oceánu a centralizovaná koordinace by 
dokonce umožnila jednat v tretích zemích, ve kterých je možné provádet opatrení Spolecenství, 
a predevším v tech, se kterými nás vážou mezinárodní dohody. 
 
S ohledem na existující definice, predevším na definici o dobrém ekologickém stavu na základe 
generických kvalitativních deskriptoru, považuje EHSV za nutné zahrnutí kvantitativních 
deskriptoru, jako napr. u Rámcové smernice o vode pro vnitrní toky, nebot dobrý stav morí 
z velké cásti závisí na kvantite. 
 
Nakonec je treba poukázat na dve témata, která jsou velmi duležitá pro provádení zde navržených 
cílu. První se vztahuje na neprodlené použití všech dríve ustanovených opatrení, která jsou 
obsažena v balíccích ERIKA I, II a III, druhé téma se týká výzkumu v morském prostredí. Na 
základe obsáhlých a podložených znalostí bude možné konkretizovat cíle a stanovit programy 
opatrení pro opetovné nastolení dobrého stavu životního prostredí. V tomto ohledu je nutné širší 
zapojení do evropského rámcového programu pro výzkum. 

 
– Kontaktní osoba: paní Filipa Pimentel 

(tel: 00 32 2 546 84 44 - e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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8. EVROPSKÉ OBCANSTVÍ A OBCANSKÁ PRÁVA 
 

• Vyživovací povinnost 
− Zpravodaj: pan RETUREAU (Zamestnanci - FR) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 649 v konecném znení - 2005/0259 CNS - CESE 588/2006 
 
− Klícové body: 
 

Výbor pres nekolik zvláštních poznámek schvaluje tuto legislativní iniciativu Komise a vyjadruje 
potešení nad úsilím venovaným príprave tohoto dobrého predpisu, zejména formou predbežných 
konzultací a predbežné studie o dopadech, které prispely ke kvalitnímu právnímu zpracování 
textu. 
 
Výbor dále schvaluje zvolenou formu narízení i právního základu, nejvhodnejší pro harmonizaci 
problematiky s evropským rozmerem, navzdory rozdílum, jež pretrvají mezi národními právními 
systémy. 
 
Tato problematika se dotýká rodinného práva a vymáhání pohledávek výživného, z hlediska 
sociálního je pak rovnež nutno vzít v potaz riziko chudoby. Návrh také reší požadavky na 
jednoznacnost a právní jistotu pro zúcastnené strany, tretí strany, jež jsou úcastníky rízení, 
i dotcených úradu; dále chrání osobní údaje pred jakýmkoli použitím mimo úcely rešení 
príslušného sporu a splnení povinnosti plátce výživného. 
 
Výbor vyzývá vlády Spojeného království a Irska, aby zvážily svoji možnost úcasti na opatreních 
(opt in), a dále vládu Dánska, aby usnadnila výkon rozhodnutí v oblasti úhrad výživného, a to 
v souladu s Haagskou úmluvou o výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti.  

 
− Kontaktní osoba: paní Ewa Kaniewska 

(tel.: 00 32 2 546 81 17 - e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

• Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) 
− Zpravodaj: pan CSER (Zamestnanci - HU) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 467 v konecném znení - 2005/0203 (COD) - CESE 590/2006 
 
− Klícové body: 
 

Evropský rok mezikulturního dialogu by mel být nástrojem pro predcházení konfliktu urcením 
prícin, které je vyvolávají, tím, že se lidé obeznámí s kulturními rozdíly a budou je respektovat. 
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Mel by být vytvoren sdelovací prostredek pro celé Spolecenství, televizní program ci rozhlasová 
stanice, která by vysílala ve všech jazycích evropských obcanu a byla by nástrojem k dosažení 
cílu pro daný rok.  
 
EHSV pochybuje o tom, že bude možné provádet prioritní cíle v rámci navrhovaného rozpoctu, 
protože tento rozpocet je predevším urcen na podporu cinnosti v celém Spolecenství. Podpora 
místních iniciativ obcanu je nejistá. 
 
EHSV navrhuje, aby Komise vypracovala nejen kvantitativní, ale též kvalitativní ukazatele za 
úcasti EHSV. 
 
Mohla by být vypracována encyklopedie evropské kultury na základe akcí a cinností behem 
Evropského roku mezikulturního dialogu. EHSV též souhlasí s návrhem, že by bylo vhodné 
ustanovit Den mezikulturního dialogu, a navrhuje, že by pri této príležitosti mohly být udelovány 
ceny evropským obcanum, organizacím obcanské spolecnosti a vzdelávacím ústavum, které plní 
hlavní úlohu pri vytvárení mezikulturního dialogu.  
 
EHSV by se rád podílel na hodnocení Roku 2008. 
 

− Kontaktní osoba: paní Anna Redstedt 
(tel.: 00 32 2 546 92 33 - e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 

 
 

9. IMIGRACNÍ POLITIKA 
 

• Migrace a mezinárodní ochrana 
− Zpravodajka: paní SCIBERRAS (Zamestnavatelé - MT) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 375 v konecném znení - 2005/0156 (COD) - CESE 587/2006 
 
− Klícové body: 
 

Presné statistické údaje jsou velmi duležité pro zmapování populací migrantu v zemích EU, 
vcetne, mimo jiné, velikosti a dalších demografických charakteristik. Výbor naléhá na Komisi, 
aby zduraznila potrebu presných statistických údaju v této oblasti, aby clenské státy uznaly 
význam tohoto tématu a umístily sem více prostredku. 
 
Vetšina clenských státu EU vytvorila dukladné statistiky o zemích puvodu žadatelu o azyl. Presto 
jsou pro budoucí nadnárodní srovnávání stále velmi potrebné podrobnejší statistiky založené na 
kritériích shodných v clenských státech. 
 
Jedna ze zásadne duležitých rolí, kterou statistika hraje, je vliv na rozvoj a prezkum politik. 
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− Kontaktní osoba: pan Pierluigi Brombo 

(tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

10. VÝZKUM 
 

• Nanoveda a nanotechnologie 
− Zpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnavatelé - IT) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 243 v konecném znení - CESE 582/2006 
 
− Klícové body: 
 

Výbor je potešen návrhem Komise na provedení akcního plánu k nanovedám a nanotechnologiím 
na období do roku 2009 a žádá, aby byl tento plán spojen s národními akcními plány. 
 
Výbor se domnívá, že evropský prumysl by mel znásobit a urychlit výzkumnou cinnost 
a uplatnování nanoved a nanotechnologií, a více investovat do tohoto odvetví. 
 
Materiály, výrobky a služby založené na nanovedách a nanotechnologiích mohou do roku 2015 
vytvorit svetový trh ve výši stovek miliard eur rocne, za predpokladu, že se podarí prenést 
vedeckou excelenci do konkurenceschopných výrobku, postupu a služeb. 

 
− Kontaktní osoba: paní Magdalena Belarová-Carabin 

(tel.: 00 32 2 546 83 03 - e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 
 

• Specifické programy RTD 
− Zpravodaj: pan WOLF (Ruzné zájmy - DE) 
 
− Spoluzpravodaj: pan PEZZINI (Zamestnavatelé - IT) 
 
− Odkazy: KOM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 v konecném znení - CESE 583/2006 
 
− Klícové body: 

 
Cíl stanovený v Lisabonské strategii, aby se z Evropy stala nejvýraznejší svetová ekonomika 
založená na znalostech, vyžaduje významné posílení investic do výzkumu a vývoje. Výbor dále 
zduraznuje, že evropská spolupráce na poli vedy a výzkumu je úcinným hnacím motorem 
integrace a evropské soudržnosti. Výbor znovu doporucuje venovat na vedu a výzkum mnohem 
významnejší podíl, než jaký jí je urcen dnes. 
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Výbor obecne doporucuje nepridelovat ruzným oblastem pevné rozpoctové prostredky, ale 
umožnit co nejvetší flexibilitu, aby se zajistilo, že Komise bude moci behem provádení programu 
rychle reagovat na nove vyvstávající otázky nebo na potrebu restrukturalizace. 

 
Výbor záverem odkazuje na své drívejší doporucení znacne snížit administrativní zatížení 
žadatele, zjednodušit postupy a zároven poskytnout nejvyšší míru kontinuity, co se týce nástroju 
podpory a postupu pri pridelování. 

 
− Kontaktní osoba: paní Magdalena Belarová-Carabin 

(tel.: 00 32 2 546 83 03 - e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 
 

11. BOJ PROTI FINANCOVÁNÍ TERORISMU 
 

• Prevody financních prostredku / informace o plátci 
− Zpravodaj: pan BURANI (Zamestnavatelé - IT) 

 
− Odkazy: KOM(2005) 343 v konecném znení - 2005/0138 (COD) - CESE 597/2006 
 
− Klícové body: 
 

Výbor plne souhlasí s nutností narízení. Opatrení stanovená v dokumentu Komise jsou v zásade 
správná a úcelná. EHSV má však urcité pochybnosti o jejich skutecné úcinnosti, prinejmenším 
z krátkodobého hlediska. 
 
Navrhuje vyjasnit opatrení vztahující se nejen na terorismus, ale také na organizovaný zlocin, 
zmínit platné predpisy o praní špinavých penez, zrídit jediné kontaktní místo odpovedné za 
shromaždování oznámení a jejich šírení a dohlížet, aby kompetentní vyšetrovací orgány hlásily 
podezrelé prípady. 

 
− Kontaktní osoba: paní Imola Bedo 

(tel.: 00 32 2 546 83 62 - e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 
 


