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V rámci strategie Evropské investicní banky pro nadcházející období a její nové informacní politiky se 
plenárního shromáždení zúcastnil pan Philipp Maystadt, prezident EIB.  
 
 

1. ZAMESTNANOST: PODPORA ZAMESTNANOSTI, SPOLECENSKÁ 
ZODPOVEDNOST A RÍZENÍ MIGRACNÍCH PROUDU 

 
• Hlavní smery zamestnanosti 2005-2008 
− Zpravodaj: pan Henri MALOSSE (Zamestnavatelé - Francie) 
 
− Odkaz: CESE 675/2005 
 
− Klícové body: 
 

Ve svém stanovisku prijatém 31. kvetna písemným postupem a zaslaném Rade pro 
zamestnanost a sociální záležitosti 2. cervna 2005 vyjádril EHSV znepokojení nad 
nedostatecnou vzájemnou koherencí ruzných strategií Evropské unie. 
 
Stanovisko rovnež lituje, že se nenavrhuje žádný specifický hlavní smer pro zamestnanost mládeže, 
který by byl koherentní s Evropským paktem pro mládež prijatým jarní Evropskou radou. 
Pretrvávající (v nekterých státech rostoucí) nezamestnanost mládeže, která se týká i absolventu 
vysokých škol, predstavuje zásadní výzvu Evrope; budoucnost spolecnosti, která nenabízí žádné 
vyhlídky mládeži, je nejistá.  
 
Výbor rovnež navrhuje venovat vetší pozornost zamestnanosti žen a znevýhodnených skupin, což by 
si zasloužilo samostatný hlavní smer. 
 
Stanovisko zduraznuje, že inovacní schopnost podniku je rozhodující pro evropskou dynamiku. Bez 
nových a lepších výrobku a služeb a bez zvýšení produktivity bude Evropa zaostávat. Výbor tedy 
doporucuje, aby se opatrení ve prospech místních iniciativ a rozvoje podniku integrovala do hlavních 
smeru zamestnanosti, predevším v oblasti odstranování prekážek vytvárení podniku, reformy 
zdanení jejich prevodu, boje proti monopolum a narušování hospodárské souteže.  
 
Výbor vyzývá k zamerení hlavních smeru zamestnanosti na zvyšování kvality pracovních míst 
pomocí vzdelávání a vnitrní i vnejší mobility. Zvyšování kvalifikacních standardu znamená rovnež 
boj proti nestabilite pracovních príležitostí, zejména pro mládež, ženy a znevýhodnené skupiny. 
 
Konecne, výbor doporucuje, aby se v budoucnosti staly hlavní smery zamestnanosti a hlavní 
smery hospodárské politiky tématem skutecné demokratické diskuse v evropském i národním 
merítku, které by se aktivne úcastnila obcanská spolecnost. 

 
− Kontakt: pan Alan Hick 

(Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 



- 2 - 

Greffe CESE 80/2005 FR/IT/ES-RU/DK/rk …/… 

• Nástroje informování o spolecenské odpovednosti podniku v globalizovaném 
hospodárství 

− Zpravodajka: paní PICHENOT (Ruzné zájmy - Francie) 
 

− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy CESE 692/2005 
 
− Klícové body: 
 

Spolecenská zodpovednost podniku je dobrovolným požadavkem, zacházejícím za zákonnou úroven, 
a vztahuje se k soustave konvencí, norem, mezinárodních pravidel i k evropskému normativnímu 
základu. 
 
Nástroje merení sociální odpovednosti podniku musejí odpovídat požadavkum legitimity, 
relevantnosti a spolehlivosti. 
 
Ve velkých podnicích se zacínají vytváret výrocní zprávy. To odpovídá požadavkum na 
transparentnost strategie podniku, vcetne postupu spolecenské odpovednosti podniku. Nicméne 
kvalita informací zustává velmi nerovnomerná. Je tedy nutno ji zlepšit. Informace, které je možno po 
malých a stredních podnicích žádat, nemohou být pro nedostatek financních a lidských zdroju hned 
od pocátku na stejné úrovni jako informace požadované od velkých podniku. Nicméne je nutné 
podnecovat malé a strední podniky, aby postupne informovaly zúcastnené strany o odpovedných 
praktikách. 
 
Je nutné skloubit jednotnost zásad a respektování rozmanitosti. Bylo by vhodné, aby indikátory 
umožnovaly srovnání. Bylo by dobré, kdyby tato kritéria a ukazatele byly konstruovány spolecne s 
partnery odvetvového sociálního dialogu po konzultaci ostatních zúcastnených stran a po projednání 
s verejnými orgány. 
 
Hlavní smery GRI (Global Reporting Initiative) jsou uznávaným soukromým standardem. Evropské 
zúcastnené strany by se mely s velkým nasazením úcastnit práce na této iniciative, aby její metody a 
kritéria lépe odpovídala evropskému kontextu.  

 
Mezinárodní normalizacní organizace, ISO, vypracovala hlavní zásady pro spolecenskou 
odpovednost. Tyto zásady však nejsou obecne použitelnou normou systému rízení a není je možné 
certifikovat. 
 
EHSV navrhuje zrízení informacního portálu o praxi v oblasti spolecenské zodpovednosti velkých 
podniku. Bylo by dobré, aby porovnání prohlášení podniku s hodnocením zúcastnených stran 
provádel subjekt s institutem pozorovatele. Tento úkol spocívající v kvalitativní analýze by mohl být 
sveren takové organizaci, jakou je Dublinská nadace. 
 
Dobrovolné závazky podniku musejí být verejné a jejich úcinnost musí být vždy overitelná. 
Dobrovolný závazek a rízený dialog se zúcastnenými stranami nelze oddelovat. Dobrovolná strategie 
podniku je podnetem k sociálnímu dialogu o spolecenské odpovednosti podniku. Zapojení zástupcu 
pracujících v podniku se týká trí fází: budování specifické podnikové strategie s ohledem na zásady 
udržitelného rozvoje, vytvorení prostredku potrebných pro tuto strategii a nezávislé kontroly 
úcinnosti opatrení na všech úrovních podniku. 
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Na evropské úrovni je ve všech nadnárodních spolecnostech, které mají evropský výbor 
zamestnancu, dobrovolný nebo vyjednaný postup o otázkách spolecenské odpovednosti podniku 
rozhodující etapou. Navíc umožnuje zapojit do této dynamiky nové clenské státy. Evropské výbory 
zamestnancu mají hrát úlohu pri integraci spolecenské odpovednosti podniku do manažerské politiky 
podniku. Jsou privilegovaným místem interních zúcastnených stran, i když je jasné, že koherentní 
politika spolecenské odpovednosti podniku musí brát v úvahu rovnež externí zúcastnené strany, 
zejména celou pracovní spolecnost a co možná nejvetší cást z celého hodnotového retezce 
(subdodavatele, dodavatele). 

 
− Kontakt: pan Alan Hick 

(Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

• Zelená kniha: rízení ekonomické migrace 
– Zpravodaj: pan PARIZA CASTAÑOS (Zamestnanci – Španelsko) 

 
– Odkaz: (KOM(2004) 811 v konecném znení) – CESE 694/2005 
 
− Klícové body: 

 
EHSV poukazuje na to, že je potreba, aby byl príjem ekonomických imigrantu v rámci EU rízen. 
Za tímto úcelem je nutné dosáhnout vysokého stupne legislativní harmonizace a otevrené legislativy 
jak pro vysoce kvalifikované pracovníky, tak pro pracovníky s nižší kvalifikací. 

 
Princip „unijní prednosti“ by mel zahrnovat všechny osoby, které jsou soucástí pracovního trhu 
EU, a ne pouze pracovníky dané zeme nebo z jiných zemí Spolecenství. 

 
EHSV zduraznuje potrebu dvou systému pro legální vstup imigrantu: poskytování nabídky 
zamestnání v období, kdy se migrant dosud nalézá v zemi puvodu, a prechodné povolení k pobytu 
pro hledání zamestnání. 
 

 
Pokud se týká práv, musí být výchozím bodem diskuse princip nediskriminace. 

 
− Kontakt: pan Pierluigi Brombo 

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



- 4 - 

Greffe CESE 80/2005 FR/IT/ES-RU/DK/rk …/… 

 

2. SVETOVÝ OBCHOD: FAKTOR ROZVOJE S LIDSKOU TVÁRÍ 
 
• Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) – vyjednávání o zpusobu 4 

(pohyb fyzických osob) 
− Zpravodaj : paní FLORIO (Zamestnanci – Itálie) 
 
− Odkazy: Pruzkumné stanovisko – CESE 695/2005 
 
− Klícové body: 
 

Jednání GATS o zpusobu 4 jsou právem považována za jeden z klícových prvku probíhajících 
jednání Svetové obchodní organizace o otevírání mezinárodního trhu se službami. Prítomnost 
fyzických osob je ctvrtý zpusob dodávání služeb a jedná se o docasný vstup osob jednoho 
clenského státu na území jiného clenského státu za úcelem poskytnutí služby (napr. úcetního, 
lékare nebo vysokoškolsky vzdelaného zamestnance). Nevztahuje se na osoby, které žádají o 
obcanství nebo které hledají zamestnání ci pobyt trvalého charakteru v urcité zemi. 

 

EHSV je názoru, že pro další liberalizaci obchodu se službami by mela EU napred podniknout 
kroky ke specifikaci, že smernice o vysílání pracovníku je také základem docasného premístení 
pracovníku. Melo by se také ujasnit, jaký legislativní referencní rámec EU se má aplikovat na 
liberalizaci služeb na vnitrním trhu (viz návrh smernice ke službám na vnitrním trhu), a mely by se 
jasne rozlišit obecne prospešné služby (mimo jiné zdravotnictví, školství, vodohospodárství, 
energetika, plynárenství atd.), hospodárské a nehospodárské služby, služby s úcely podnikatelskými 
a nepodnikatelskými a služby jiné povahy. 
 
EHSV naléhave žádá EU a clenské státy, aby prozatím nepristupovaly na jakékoliv rozširování 
zpusobu 4 na stredne a nízce kvalifikované pracovníky. To by v podstate vedlo k situaci, kdy by 
byl ohrožen základní princip Mezinárodní organizace práce, podle nejž „práce není komodita“. 
EHSV je názoru, že docasné premístení pracovníku, které je de facto prechodnou migrací, nemuže 
být primárne upraveno dohodami WTO a GATS, bez jakýchkoliv záruk v oblasti lidských práv a 
bez respektování základních norem v oblasti práce, jako je napríklad nediskriminace. Ve veci 
prechodné migrace by bylo vhodné zajistit uspokojivou spolupráci alespon na operativní úrovni 
mezi WTO, ILO, Mezinárodní organizací pro migraci (IMO) a OSN. 
 
EHSV verí, že evropské vlády by mely znovu zvážit ratifikaci Mezinárodní úmluvy OSN o ochrane 
práv všech migrujících pracovníku a jejich rodinných príslušníku, jež vstoupila v platnost 
v cervenci 2003. 
 

− Kontakt: paní Beatriz Porres 
(Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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3. OBCHOD: PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU 

VLASTNICTVÍ 
 

• Prumyslové vzory a modely 
− Generální zpravodaj: pan RANOCCHIARI (Zamestnavatelé - Itálie) 

Výbor prijal protinávrh predložený panem PEGADO LIZEM a panem STEFFENSEM. 
 
− Odkazy: KOM(2004) 582 v konecném znení - 2004/0203 COD –CESE 691/2005 
 

− Klícové body: 
 

Výbor potvrzuje svuj postoj zaujatý již v predchozích stanoviscích jen do té míry, že rozšírení 
právní ochrany vzoru a modelu i na náhradní díly spadající pod doložku o opravách by zpusobilo 
vznik monopolu výrobku na sekundárním trhu, což by bylo v rozporu se skutecnou povahou právní 
ochrany vzoru a modelu. 
 
K tomu ješte úprava stanovená smernicí 98/71/ES povolovala zachování ruzných, ba dokonce 
protichudných vnitrostátních úprav a pri posledním rozšírení EU se pocet jednotlivých vnitrostátních 
úprav ješte zvetšil, a to ve velmi duležité oblasti velmi duležitého hospodárského odvetví evropského 
trhu. 
 
Sblížením národních systému tak návrh Komise usiluje o realizaci vnitrního trhu v této oblasti tím, že 
liberalizuje použití chránených vzoru a modelu (na sekundárním trhu) pro úcely oprav celých 
výrobku a obnovení jejich puvodního vzhledu. 
 
Výbor návrh Komise podporuje, nebot ho považuje za soucást sledu dalších iniciativ, které již 
získaly jeho souhlas, a tento návrh muže podporit hospodárskou soutež, snížit ceny a zejména 
vytvorit nová pracovní místa v malých a stredních podnicích. 
 
Výbor je toho názoru, že návrh Komise by mohl být vylepšen, a sice tím, že se jasnejším a 
fundovanejším zpusobem prokáže jeho slucitelnost s Úmluvou o obchodních aspektech práv k 
duševnímu vlastnictví, durazneji se znázorní jeho vliv na zamestnanost, a zejména spotrebitelum se 
nejen zarucí tak jako tak garantované právo na informace, ale ani neomezí jejich právo volby, pokud 
jde o aspekty bezpecnosti a spolehlivosti výrobku od nezávislých výrobcu a neprímo i o dusledky 
používání takových dílu k opravám celých výrobku (zvlášte osobních automobilu) jako jsou 
zustatková hodnota a neprímé náklady (napr. pojistné). 
 
− Kontakt: pan João Pereira dos Santos 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Patenty na farmaceutické výrobky 
− Zpravodaj: pan BRAGHIN (Zamestnavatelé - Itálie) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 737 v konecném znení - 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 

− Klícové body: 
 
EHSV podporuje návrh narízení Komise smerující k zavedení rozhodnutí Všeobecné rady WTO ze 
30. srpna 2003. 
 
Podporuje jak navrhovanou proceduru upravující udelování povinných licencí k farmaceutickým 
výrobkum chráneným patenty nebo doplnujícími osvedceními o ochrane, tak zvolená kontrolní 
opatrení. 
 
EHSV nicméne doporucuje preformulovat text tak, aby bylo zajišteno: 
 
• plné respektování platné legislativy, zvlášte té, která se týká kontroly kvality výroby; 
• zprísnení podmínek pro udelení povinné licence, zejména aby se zamezilo ilegálnímu reexportu 

do Spolecenství nebo do tretích zemí;  
• úsilí koordinované s orgány dovážejících zemí k predcházení podvodum, padelání a použití 

v rozporu s puvodním úcelem; 
• peclivá kontrola celních predpisu a sankcních mechanismu uplatnovaných v clenských státech 

provádená tak, aby se vyloucily nezákonné operace; 
• vyšší informovanost o udelování povinných licencí k úcinné ochrane práv k duševnímu 

vlastnictví; 
 

EHSV si preje, aby se rozsah pusobnosti rozšíril na veterinární léciva vzhledem k možným 
naléhavým situacím - epizootickým nákazám nebo kontaminaci potravin živocišného puvodu; 

Konecne, EHSV vyzývá Komisi k pokracování v úsilí na mezinárodní úrovni, aby léky naléhavé 
potreby a patricná zdravotní infrastruktura byly dostupné i v rozvojových zemích, které nejsou 
cleny WTO. 

 
− Kontakt: pan Nemesio Martinez 

(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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4. SLUŽBY: SUBSIDIARITA A PRUŽNEJŠÍ POSTUPY 
 

• Mediace v obcanských a obchodních vecech 
− Zpravodajka: paní SÁNCHEZ MIGUEL (Zamestnanci - Španelsko) 
 
− Odkazy: KOM(2004) 718 v konecném znení - 2004/0251 COD - CESE 688/2005 
 

− Klícové body: 
 

Je treba pripustit možnost mediace v obcanských vecech, které vznikají v dusledku trestních nebo 
danových prípadu, prestože puvodne byla vyloucena. To by prispelo k rešení techto obcanských 
vecí. 
 
EHSV by chtel zduraznit duležitost mediátora po dobu celého rízení, aby bylo možné uzavrení 
rízení i jeho úcinný prubeh.  
 
Komise by mela zvážit skutecnost, že musí být zarucena profesionalita, nezávislost a spolehlivost 
osoby, at fyzické nebo právnické, která funkci mediátora vykonává. 
 
Rešení problému nákladu mediace se nemuže omezovat na jejich zahrnutí do celkových nákladu 
rízení, protože povaha právních systému clenských státu je navzájem odlišná. 

 
− Kontakt: pan Nemesio Martinez 

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

5. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ: ZODPOVEDNÉ NAKLÁDÁNÍ 
S NEBEZPECNÝMI ODPADY 

 

• Preprava radioaktivního odpadu a vyhorelého paliva 
− Zpravodaj: pan BUFFETAUT (Zamestnavatelé - Francie) 

 
− Odkazy: KOM(2004) 716 v konecném znení - 2004/0249 COD –CESE 696/2005 
 
− Kontakt: pan Siegfried Jantscher 

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
____________ 

 
 


