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 Paní Dalia Grybauskaite, clenka Evropské komise, se zúcastnila plenárního zasedání a 
prednesla rec jménem Evropské komise. 

 
1.  STRATEGIE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

 

• Komunikacní akcní plán pro ekotechnologie  
–   Zpravodaj : p. BUFFETAUT (Zamestnavatelé– FR) 

 
–   Odkazy : COM(2004) 38 final  –  EHSV 854/2004 

 
–   Klícové body : 

 

EHSV uznává, že je duležitá cinnost Komise pri zpracovávání akcního plánu pro ekotechnologie 
a domnívá se, že praktický vývoj ekotechnologií musí nutne jít cestou volby, cestou hierarchie 
voleb a klasifikace financování, financní prostredky jsou omezené a musí být použity po zralé 
úvaze: rizikový kapitál na zacátku, „klasictejší“ pujcky ve fázi vývoje, fiskální podnety pro 
konsolidaci trhu, prípadne zavedení poplatku odpovídajícího zmezinárodnení ekologických 
nákladu pro techniky málo šetrné k životnímu prostredí. EHSV vyzývá k podpore techto 

ekotechnologií, které jsou nejperspektivnejší z hlediska jejich úcinnosti, podmínek na trhu, 
požadavku životního prostredí, situace v oblasti zamestnanosti z kvalitativního i kvantitativního 
hlediska, životní úrovne a rozvoje. 
 
Pri stanovování príslušných zákonných rámcových podmínek by zákonodárce mel brát zretel na 
vysokou inovacní sílu hospodárství a vedy tím, že stanoví pouze cíle, nikoli však technologie 
respektive kroky nutné k jejich dosažení. Tyto se pak ve skutecnosti odrážejí v cástecne vyšších 
mikroekonomických nákladech, které však mohou být makroekonomicky zcela úcelné. Rostoucí 
uvedomování si dodatecných odbytových možností na základe dodržování dodatecných sociálních a 
ekologických kritérií je duležitou hnací silou pro akcní plán a posilování konkurenceschopnosti 
evropského hospodárství.  
 
EHSV považuje za nutné definovat zpusoby a prostredky (pujcky, podpory, danové pobídky) 
podporovaných vhodných praktik, které jsou ve shode s cíly politiky životního prostredí nebo vývoje 
príslušných ekotechnologií za úcelem podpory a usnadnení prístupu na trh, ci jeho vytvorení. EHSV 
zduraznuje duležitost systému pro overení úcinnosti ekotechnologií a rozširování údaju dostupných 
pro takovéto technologie. To je jedním z predpokladu pro rozšírení ekotechnologií a jejich aplikaci 
podniky a verejnými orgány.  

 

–   Kontakt :   p. Johannes Kind  
                      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Regionální integrace a trvale udržitelný rozvoj 
– Zpravodaj : p. DIMITRIADIS (Zamestnavatelé – EL) 

 
− Odkaz : Vlastní iniciativa – EHSV 852/2004 

 

–   Klícové body :  
 

Problematika ‘Regionální integrace a trvale udržitelného rozvoje’ predstavuje horizontální tématiku 
pro práci Specializované sekce pro vnejší vztahy EHSV pro roky 2003 a2004. Tato problematika 
byla diskutována v rámci vztahu s cetnými zememi a regiony, s kterými má EHSV rozvíjející se 
vztahy. 

 
Toto stanovisko má prispet ke stanovení základních prvku pracovního rámce, pomocí nehož mohou 
evropské politiky regionálního rozvoje, zformulované prostrednictvím mezivládních a regionálních 
dohod a programu rozvoje, zaclenit koncept trvale udržitelného rozvoje. Na tomto základe spocívá 
pridaná hodnota stanoviska v predložených návrzích k zaclenení konceptu trvale udržitelného rozvoje 
do opatrení v oblasti regionální integrace a k tomu, ucinit ho klícovým bodem agendy pracovních 
diskusí mezi delegacemi EHSV a zástupci rozvojových zemí a zemí evropsko-stredomorského 
partnerství 
 
Toto stanovisko prijímá definici trvale udržitelného rozvoje uvedenou v predchozích stanoviscích 
EHSV11 která je založena na Brundlandtove zpráve a na vrcholné schuzce v Gothenburgu. Zvlášt 
duležité je rozclenení definice trvale udržitelného rozvoje do trí pilíru, a to hospodárského rozvoje, 
slucitelnosti se životním prostredím a sociální spravedlnosti.. 
 
Trvale udržitelný rozvoj je a musí být chápán jako preklenující nikoli doplnková dimenze regionální 
integrace. Cíle stanovené pro úsilí EU v tomto smeru mohou prinést znacné výsledky. 
Prostrednictvím programu regionální spolupráce EU nejen pomáhá rozvojovým a nejméne 
rozvinutým zemím, ale rovnež predává kulturní, politické a sociální poselství. Tato poselství lze 
shrnout v konceptu trvale udržitelného rozvoje a provést mimo jiné prostrednictvím regionální 
integrace. 
 
Jedním ze zájmu EU jako soucásti jejího úsilí v této oblasti by melo být vyhledávat príležitosti pro 
mezinárodní spolupráci. V této otázce je nutno zmínit se zvlášt o spolupráci se Spojenými národy. 
 
Co se týce regionální integrace, musejí programy EU v oblasti spolupráce, zejména ty, které se 
týkají regionální integrace s rozvojovými zememi a nejméne rozvinutými zememi, klást zvláštní duraz 
na ruzné dimenze trvale udržitelného rozvoje, tj. hospodárskou, sociální a ekologickou. 

                                                 
1  Stanovisko EHSV k Príprave Strategie trvale udržitelného rozvoje Evropské unie, Úrední vestník C 221, 7.8.2001. 
 Stanovisko EHSV k Udržitelné Evrope pro lepší svet, Úrední vestník C 48, 21.2.2002 
 Stanovisko EHSV k Strategii trvale udržitelného rozvoje: Signály pro Barcelonu, Úrední vestník 94, 18.4.2002 
 Stanovisko EHSV k Lisabonské strategii a trvale udržitelném rozvoji z 27.2.2003 
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EHSV muže znacne prispet k úspechu tohoto úsilí, jelikož je orgánem EU s nejvhodnejší pusobností 
zabývat se temito otázkami v rámci obcanské spolecnosti 

 
 

−      Kontakt :   pí  Susanna Baizou 
                      (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

2. BOJ PROTI DISKRIMINACÍM A NEROVNOSTEM 
V PRÍSTUPU NA TRH PRÁCE A V OSTATNÍCH OBLASTECH 

 
EQUAL 
 

– Zpravodaj : p. SHARMA  (Ruzné aktivity – UK) 
 

– Odkazy : COM(2003) 840 final – EHSV 849/2004 
 

– Klícové body:  
Je vítáno nadšení pro partnerství (oddíl 3) a schvaluje se uznání významu podnecování partnerství u 
skupin, které predtím nespolupracovaly. To je jeden z nejvýznamnejších faktoru úspechu EQUAL. 

 
EHSV je potešen vývojem, který je venován zapojení tech, kterí jsou prímo dotcení diskriminací, 
avšak melo by se vzít v úvahu, že provedení EQUAL prostrednictvím evropských, národních, 
regionálních a místních úrovní je casto hierarchické a muže zvýšit byrokracii a omezit vlastnictví, 
nejsou-li tyto problémy predvídány a nepredchází-li se jim. 
 
Pokud jde o proces vyhodnocení doporucuje zamerit se více na udržení pracovních príležitostí, 
kvalitu pracovních míst a prímou tvorbu pracovních príležitostí. 
 

− Kontakt :   p. Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Rovné zacházení s ženami a muži /prístup ke zbožím a službám 
−  Zpravodajka: pí. CARROLL (Zamestnavatelé – IE) 

 

−  Odkazy : COM(2003) 657 final – 2003/0265 (CNS) – EHSV 853/2004 
 

−  Klícové body :  
Tento návrh je prvním krokem odpovedi Komise na požadavek Evropské radytýkající se, posílení 
práv rovnosti pohlaví v jiných oblastech než zamestnanost a profesní život na základe Clánku 13 
Smlouvy o Evropském spolecenství.. Po konzultaci s ruznými zainteresovanými subjekty, Komise 



- 4 - 

Greffe CESE 94/2004    …/… 

rozhodla, že by v této fázi nemely být predkládány návrhy, které se týkají vzdelání, zdanení nebo 
obsahu médií.  
 
Výbor 

• klade se duraz na význam zásady zákazu diskriminace kvuli pohlaví, co se týce prístupu mužu a žen 
ke zboží a službám a jejich poskytování a shledává nerozvážným umožnit clenským státum, aby 
mohly porušovat provádení rovného zacházení v oblasti pojištovnictví po období 6 let. 

• Shledává vyloucení vzdelávání z oblasti pusobnosti této smernice jepolitováníhodné avšak, mohou 
existovat problémy týkající se pusobnosti Spolecenství v této oblasti; Komise, by mela udelat vše, 
co je v jejích silách, k podnecování clenských státu, aby zajistily, že v oblasti vzdelávání existuje 
rovný prístup k príležitostem a jejich rovné poskytování jak pro chlapce, tak i pro dívky. 

• Vyzývá Komisi, aby pokracovala ve svých konzultacích o  obsahu médií a reklamy a vyvíjela 
príslušnou aktivitu; 

• vítá skutecnost, že by muži a ženy meli mít stejný prístup k financím, .; Je však nutno pripustit, že 
zde budou nekteré záporné i kladné úcinky na konzumenty techto služeb, zejména v oblasti 
pojištovnictví; návrh by nicméne nemel umožnit žádné riziko, aby se vytvorila nová diskriminacní 
kritéria; je požadováno konkrétnejší hodnocení dlouhodobého dopadu na pojištovnictví a penzijní 
systém;. Výbor rovnež verí, že je duležité monitorovat události poté, co smernice vstoupí v platnost.   

• vítá Clánek 5, který umožnuje pozitivní diskriminaci a schvaluje ustanovení o dialogu s nevládními 
organizacemi  

• zduraznuje informace a propagace smernice po jejím prijetí bude duležitá k zajištení toho, aby si 
konzumenti byli vedomi svých práv a aby poskytovatelé zboží a služeb pochopili své závazky na 
základe této smernice. 

 

− Kontakt :   p. Torben Bach Nielsen 
                  (Tel. : 00 32 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
3.  VNITRNÍ TRH A HARMONIZACE SOUKROMÉHO PRÁVA 
 
Mimosmluvní závazkové vztahy  
– Zpravodaj : p. von FÜRSTENWERTH (Zamestnavatelé – DE) 
 

– Odkazy : COM(2003) 427 final – 2003/0168 COD – EHSV 841/2004 

 
– Klícové body : 

 
Výbor navrhuje nekolik konkrétních úprav k návrhu Komise a vyzývá ji, aby po pristoupení 
k úpravám, dokoncila co nejrychleji prípravné práce na narízení, aby toto narízení mohlo vstoupit 
v platnost. 

 

–- Kontakt :   p. João Pereira dos Santos  
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            (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

4. PRUMYSLOVÁ A SEKTOROVÁ POLITIKA 
 

• Farmaceutický prumysl 
– Zpravodajka : pí. O'NEILL (Ruzné aktivity – UK) 842/2004 
 

– Odkazy : COM(2003) 383 final – EHSV  

 

– Klícové body : 
 

EHSV podporuje komplexní program, který je stanoven ve. sdelení Komise.  
 
EHSV uznává potíže s dosažením integrovaného jednotného trhu s ohledem na farmaceutický 
sektor vzhledem k jeho složitosti a závislosti na pravomocech clenských státu a odlišných 
systémech. Zduraznuje však význam stanovení jasných strategií k dosažení tohoto cíle. 
 
EHSV podporuje silný systém farmakovigilance, který je nutno dále posilovat, a zduraznovat, že 
ochrana lidského zdraví by mela být prioritou ve všech oblastech narízení. 

 
 EHSV doporucuje pokracovat v dialogu a zjednodušování systému, aby se umožnily inovace, , 

výmena znalostí a lépe koordinovaný prístup k programu výzkumu, jak k posílení prumyslu, tak také 
k zachování a rozvíjení dovedností a kapacity zamestnávat lidi vyplývající z konkurenceschopného 
farmaceutického prumyslu 

 

–   Kontakt :   pí.Aleksandra Klenke 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Pozmenovací návrh /Evropská audiovizuální observator 
– Zpravodaj  : p. GREEN   (Zamestnavatelé– DK) 

  
–  Odkazy : COM(2003) 763 final – 2003/0293 COD  –  EHSV 843/2004 

   

–   Kontakt :   p. Raffaele Del Fiore  
                       (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5.  ENERGETIKA 

• Podmínky prístupu/ síte plynovodu  
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– Zpravodaj  : pí. SIRKEINEN (Zamestnavatelé – FI) 

  
–   Odkazy : COM(2003) 741 final – 2003/0302 COD – CESE 851/2004 

   
–   Klícové body : 
  

EHSV vítá návrh Komise. Výbor podporuje širokou pusobnost, aby bylo možné vytvorit stabilní, 
úcinný a harmonizovaný právní rámec pro vnitrní trh s plynem. Návrh Komise by mel být též co 
možná nejdríve doplnen o ustanovení týkající se skladovacích zarízení, na základe dohody 
z Madridského fóra.   

 
EHSV verí, že je duležité, aby narízení zahrnovalo úcast zainteresovaných subjektu (provozovatelé 
rozvodné síte a uživatelé síte) v navrhovaném procesu komitologie. Všechny úpravy týkající se 
definic sítových bodu, na kterých musí být informace publikována, by mely být možné pouze 
spolurozhodováním. Konecne, Výbor zduraznuje, že narízení by melo stanovit prostredky a opatrení 
ke snazšímu plánování a  rádné regulaci zajištované provozovateli v dané oblasti 

  

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

 

• Pokyny pro trans-evropské energetické síte  
–   Zpravodajka : pí. SIRKEINEN (Zamestnavatelé – FI) 

  
–   Odkazy : COM(2003) 742 final – 2003/0297 COD  –  EHSV 844/2004 

   

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

 
 

6. DOPRAVA 

• Pozmenovací návrh/Náklady na infrastrukturu težkých nákladních 
vozidel  

– Zpravodaj: p. SIMONS (Zamestnavatelé – NL) 

  
–   Odkazy: COM(2003) 448 final – 2003/0175 COD  –  EHSV 856/2004 

   
–   Klícové body: 

 

Výbor vítá iniciativu Komise, domnívá se však, že návrh Komise je príliš odvážný: 

prostrednictvím jediného návrhu novely smernice 1999/62/CE se totiž pokouší o rešení mnoha 
rozdílných problému. 
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Výbor se domnívá, že:  
 

• použití zásady “platí ten, kdo užívá” je možné jen za predpokladu, kdy jsme získali dostatecnou 
predstavu o tom, jakou relativní váhu mají jednotlivé prvky nákladu a budou-li všechny druhy 
dopravy posuzovány rovnocenne; 

• danová neutralita, navrhovaná Komisí, muže být zarucena pouze za soucasného snížení dane u 
vozidel s dieslovým motorem; 

• velké rozdíly v platných právních úpravách a národních systémech jsou bohužel prekážkou pro 
harmonizaci metod zpoplatnení užití dopravních infrastruktur; 

• Komise není koherentní ve svém uvažování, když vyloucí príslušná vozidla, která jsou puvodci 
velkého množství nákladu spojených s dopravními zácpami, dopravními nehodami a škodami 
zpusobenými životnímu prostredí;  

• možnost použití príjmu z uživatelských poplatku za užití dopravních infrastruktur na financování 
investicních nákladu nových infrastruktur evropského významu musí být využita s maximální 
obezretností a nemela by vyloucit žádný typ dopravní infrastruktury. musí být využita s maximální 
obezretností a nemela by vyloucit žádný typ dopravní infrastruktury. 
 

 

–     Kontakt :  p. Luís Lobo  
                   (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Pozmenovací návrh /Kontroly silnicní dopravy 
–   Zpravodaj : p. SIMONS (Zamestnavatelé– NL) 

  
–   Odkazy : COM(2003) 628 final – 2003/0255 COD – EHSV 857/2004 

  
 –   Kontakt :    p. Luís Lobo  
                            (Tl. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

7.  TRANSATLANTICKÝ DIALOG 
• Transatlantický dialog 
– Zpravodajka : pí. BELABED (Zamestnavatelé – AT) 
 

– Odkazy : Stanovisko z vlastní iniciativy– EHSV 855/2004 

 

– Klícové body :  
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Jak uvedla Evropská rada na svém zasedání v prosinci 2003, „transatlantický vztah je 
nenahraditelný a EU zustává plne zavázána konstruktivnímu, vyváženému a pokrokovému 
partnerství s našimi transatlantickými partnery”. 
 
Ackoli Americané a Evropané sdílí základní zásady demokracie a základní principy tržního 
hospodárství, jejich hodnoty a cíle nejsou vždy totožné. 
 
EHSV, na základe své poradní úlohy v rámci Evropy a aktivit týkajících se spolupráce se 
sociálními partnery a obcanskou spolecností v celém svete, muže být vhodným orgánem pro 
podporu aktivit na posílení transatlantického dialogu a muže mu dát nový impuls. Transatlantický 
dialog se v podstate skládá z ruzných forem: Transatlantický obchodní dialog (TABD); 
Transatlantický pracovní dialog (TALD); Transatlantický spotrebitelský dialog (TACD) a 
Transatlantický environmentální dialog  (TAED), z nichž ne každý je stejne aktivní. 
 
Transatlantické hospodárství se stalo ješte více propleteným od casu prímých investic, které jsou 
v otázkách obchodu nejduležitejší. Ackoli obchodní spory plní novinové titulky, predstavují méne 
než 1% transatlantického obchodu.  
 
EU a USA, spojí-li svá úsilí, mohou ovlivnit ekonomický, sociální a environmentální potenciál 
globalizace lepší kontrolou jak na národní tak mezinárodní úrovni, vcetne sociálního a obcanského 
dialogu.  
 
EHSV podporuje transatlantickou spolupráci a konstruktivní zapojení príslušných zájmových 
komunit z americké a evropské obcanské spolecnosti. EHSV zastává posílení a rozšírení síte 
obcanské spolecnosti, , které by mohly vyústit v pravidelnou a pokracující spolupráci a k založení 
Transatlantického hospodárského a sociálního výboru a/nebo Hospodárského a sociálního výboru 
USA.  
 
EHSV se nabízí, že bude sloužit jako fórum na podporu dialogu a spojení príslušných stran. 
V tomto kontextu se Výbor nabízí, spolu s príslušnými aktéry a institucemi, že zorganizuje 
konferenci na posílení dialogu. Prínos posíleného dialogu se bude zakládat na aktivnejší obcanské 
spolecnosti na obou stranách Atlantiku ne pouze kvuli dlouhodobým zájmum EU a USA, ale také 
kvuli zbytku sveta  

 

− Kontakt :   p. Michael Wells 
            (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 

 

8.  EVROPSKÁ AZYLOVÁ POLITIKA 
 

• Evropský fond uprchlíku 
 

– Zpravodajka : pí. CASSINA  (Zamestnanci– IT) 
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– Odkazy : COM(2004) 102 final – 2004/0032 CNS – EHSV 850/2004 
 

– Klícové body :  
Výbor považuje návrh na zrízení Evropského fondu uprchlíku (EFU II.) na období 2005 - 2010 za 
úcelný; fond je vybaven rozsáhlými prostredky a je strukturován tak, že odpovednost, o kterou se 
delí clenské státy a Komise, najde dokonalé uplatnení. Výbor dále trvá na tom, aby fáze prijetí a 
integrace byly i nadále chápány jako základní pilíre primerené azylové politiky.. 

 
Výbor doufá, že o návrhu ohledne EFU II. bude rozhodnuto rychle, a že toto rozhodnutí bude 
zaštíteno primerenými a transparentními provádecími opatreními.. 

 

− Kontakt : p. Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

9. PREDVSTUPNÍ OPATRENÍ A ROZVOJ VENKOVA 
 

  Predvstupní opatrení/zemedelství a trvale udržitelný rozvoj 
–   Zpravodaj : p. DONNELLY (Ruzné aktivity – IRL)       
 

–  Odkazy : COM(2004) 163 final – 2004/0054 CNS – EHSV 847/2004 

 

–   Kontakt :   pí. Katalin Gönczy 
                      (Tel : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ 
 

• Obaly a obalové odpady 
– Zpravodaj : p. ADAMS (Ruzné aktivity – UK) 

 

– Odkazy : COM(2004) 127 final – 2004/0045 COD – EHSV 846/2004 

 

– Kontakt :   pí Katalin Gönczy 
                       (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 

11. KODIFIKACE A ZJEDNODUŠENÍ LEGISLATIVY 
SPOLECENSTVÍ 
 

• Potraviny urcené pro zvláštní výživu 
–  Zpravodaj: p. DONNELLY   (Ruzné aktivity – IRL) 
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–  Odkazy: COM(2004) 290 final – 2004/0090 COD – EHSV 848/2004 

 
–  Kontakt:   pí. Eleonora Di Nicolantonio  
           (Tel. : 00 32 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Kodifikace/Preprava zboží po silnici 
  

–   Zpravodaj: p. SIMONS  (Zamestnavatelé – NL) 

  
–   Odkazy : COM(2004) 47 final – 2004/0017 COD – CESE 845/2004 

  
– Kontakt :    p. Luís Lobo  
                       (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

 


