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1. RÍZENÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY 
 
• Kvalitnejší rízení ekonomiky EU 

 
–   Zpravodaj: pan van IERSEL (Zamestnavatelé – NL) 
 
− Odkazy: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1203/2004 
 
− Klícové body:  
 
1. Úcinná politika integrace je nemyslitelná bez jasného a spolehlivého institucionálního rámce 

zarucujícího postup k evropským cílum. EHSV proto venuje výslovnou pozornost institucionálním a 
správním podmínkám, tj. „rádnému rízení“.  

 
2. Komise bude potrebovat pevnou operacní základnu v rozšírené Evrope. Mezivládní reflexe mají 

sílící tendenci. EHSV durazne varuje proti tomuto trendu. V tomto rozhodujícím období bude mít 
kladné úcinky širší použití metody kvalifikované vetšiny. EHSV bude prosazovat vetší 
transparentnost Rady pro konkurenceschopnost. 

 
3. Evropská rada zaznamenala, že Komise má v úmyslu navrhnut „cestovní mapu“ k posílení a 

uskutecnení Lisabonské strategie. EHSV bude prosazovat, aby tento lisabonský postup „nového 
stylu“ težil z úspešných metod osvedcených v „Europe '92“. Uskutecnování však provází stálé 
nedostatky. Místo v „novém stylu“ lisabonského postupu si zaslouží i další témata, mimo jiné 
následující: 

 
– odvetvová prumyslová politika založená na spolecných konzultacích prumyslu (vcetne stran 
 kolektivního vyjednávání), Komise a Rady; 
– výstup technologických programu a platforem EU, lepší preshranicní spolupráce mezi 

výzkumnými institucemi a výzkumníky v celé unii, podpora spolupráce mezi universitami a 
podniky; 

– regionální politika se zvláštním durazem na znalosti a inovace. 
 
4. Partnerství pro zmenu má velký potenciál. Muže vést k novému druhu komunikace a novým 

spojenectvím mnoha skupin úcastnících se evropského integracního procesu. I toto je soucástí 
„rádného rízení“ 

 
− Kontakt: pan Gilbert Marchlewitz 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Financní perspektivy 2007-2013 
 

–   Zpravodaj: pan DASSIS (Zamestnanci – EL) 
 

− Odkazy: COM(2004) 101 final – CESE 1204/2004 
 
− Klícové body:  

 

Výbor prijal všeobecne kladne sdelení Komise Rade a Evropskému parlamentu nazvané “Budování 
naší spolecné budoucnosti: politické výzvy a rozpoctové prostredky rozšírené Unie 2007-2013”. 
Výbor nicméne zduraznil radu výhrad ke Sdelení, zejména k nedostatku prostredku k prosazování 
Lisabonské strategie EU a k udržitelnému rozvoji.  

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

 
2. OŽIVENÍ HOSPODÁRSKÉ AKTIVITY 
 
• Akcní plán: Evropská agenda podnikatelství 
 
– Zpravodaj: pan BUTTERS (Zamestnavatelé – UK) 
 
– Odkazy: COM(2004) 70 final – CESE 1198/2004 
 
– Klícové body: 
 

Výbor vítá akcní plán Komise a opakuje své kladné hodnocení úsilí GR Podnikání, protože tento 
proces zapocal zacátkem roku 2002. Výbor však vyzývá k definování urcitých akcních bodu 
v každé strategické oblasti akcního plánu, které budou nutné k úspešnému zajištení jeho 
implementace. Výbor zároven uznává, že velká cást probíhající akce musí být vedena tvurci politik 
mimo GR Podnikání. 
 
Akcní plán je jen východiskem pokracujícího dlouhodobého procesu. Tento proces bude úspešný 
pouze tehdy, spojí-li horizontálne širokou oblast politik a vertikálne tvurce politik na mnoha 
úrovních. Akcní plán a další související budoucí iniciativy Komise musejí podnítit kladnou odezvu 
tvurcu politik. Výbor zvlášte vyzývá k aktivní úcasti další GR Evropské komise a instituce clenských 
státu. Uplatnení prístupu „napred v malém“ do procesu vytvárení politik Evropské unie by 
znamenalo ojedinelý významný príspevek institucí EU ve prospech zvýšení podnikatelské aktivity 
v celé Evrope. 
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Tvurci evropských politik také musejí najít cesty, jak snížit „dramaticnost“ obrazu podnikání ve 
všeobecném vnímání. Specifické skupiny obyvatelstva, jako mladí, ale i starší lidé, musí být 
povzbuzeni, aby vážne uvažovali o podnikatelských aktivitách jako reálné a pozitivní profesní volbe. 

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

• Politika cestovního ruchu a spolupráce verejného a soukromého sektoru  
 

–   Zpravodaj: pan Mendoza (Zamestnanci – ES) 
 
–   Odkazy: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1199/2004 
 
–   Klícové body: 
 

Výbor stanovil ruzné soucasné oborové, sociální a ekonomické cíle a cíle v oblasti životního 
prostredí.  
 
Urcil také nekteré principy a kritéria spolupráce:  
 

Principy:  

− Pravomoci  
− Spoluzodpovednost  
− Dobrovolnost  
− Demokraticnost  

  

Kritéria:  

− Konkrétní zámery  
− Prípadnost  
− Sledování výsledku  
− Proporcionalita 
 

Také popisuje nekteré specifické typy partnerství – jak formální, tak neformální. 
 
Výbor provádí „srovnávací analýzu“ a cituje nekteré príklady úspešné spolupráce verejného a 
soukromého sektoru v evropském cestovním ruchu. 
 
Záverem Výbor vyzývá Komisi ke zvážení možného vytvorení Evropské konzultativní rady pro 
turistiku a znovu, formou výrocního prohlášení, vyjadruje svou podporu Svetovému dni turistiky, 
iniciovanému Svetovou turistickou organizací. 

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

3. RÍZENÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ ZMENY 
 
• Potreba výzkumu – demografická zmena  

 
–   Zpravodajka: paní HEINISCH (Ruzné zájmy – DE) 
 
–   Odkazy: stanovisko z vlastní iniciativy  – CESE 1206/2004 
 
–   Klícové body: 

 
Ve svetle demografické zmeny, príležitostí i ohrožení kvality života rostoucího poctu starších lidí 
v Evrope, vyzývá Výbor k:  
 
a) zarazení klícové akce v tomto poli do sedmého rámcového programu výzkumu 
 
b) doprovodným opatrením k vytvorení pevného základu vcasného plánování politik, rozhodování 

a akce jak na evropské, tak na národní úrovni.  
 

Mimo jiné se jako nezbytná jeví následující doprovodná opatrení k zajištení souladu s clánkem 25 
Charty základních lidských práv, který zarucuje všem starším evropským obcanum právo na 
dustojný život a aktivní úcast na obcanském živote a v rozhodovacím procesu: 
 
– založení spolecné evropské observatore k vytvorení Evropské agentury pro stárnutí a databáze 

k vytvárení, shromaždování a šírení znalostí ke zlepšení otevrené metody koordinace a 
vyvození záveru v praktické politice 

 
– založení kategorie „Stárnoucí spolecnosti“ v EHSV. 

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

• Role ženských organizací jako nestátních aktéru  
pri provádení dohody z Cotonou  
 

–   Zpravodajka: paní FLORIO (Zamestnanci – IT) 
 

− Reference: Stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1205/2004 
 

–   Klícové body:  
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V cervnu 2004 byla podepsána dohoda v Cotonou mezi Evropskou unií a zememi AKT. Tato 
dohoda zavádí participacní prístup k rozvoji spolupráce tím, že uznává významný prínos nestátních 
aktéru a zahrnuje je do rešení národních rozvojových strategií.  
 
Smyslem stanoviska je upozornit na specifický prínos ženských organizací pro rozvoj strategií 
v zemích AKT a prozkoumat možnosti posílení jejich podílu. 
 
Na základe materiálu sebraných na ruzných regionálních seminárích a fórech se ukazuje, že zahrnutí 
ženských asociací, organizací a nevládních organizací do formování národních strategií je velmi 
omezené. Mezi zámery stanovenými dohodou z Cotonou a jejich realizací je velká mezera. Co více, 
jen málo opatrení bylo prijato, aby se ženská spoluúcast prosadila.  
 
Pokud Evropská unie skutecne chce dosáhnout pozitivní zmeny v životních podmínkách žen a 
chudých lidí, je nezbytné jasneji a rozhodneji definovat smer a cíle podpory žen a kroky, které je 
nutné udelat.  

 
Zámerem je vytváret základní podmínky, které umožní skutecnou ženskou spoluúcast, jejich ocenení 
a podporu, aby mohly dosáhnout rovnosti s muži pro rozvoj jejich zemí. 
 
Mezi navrhovanými doporuceními jsou následující: 
 
– Zastoupení Evropské komise by mela mít mandát k prosazování genderového mainstreamingu; 
– mela by se provést analýza stávající situace ve vztahu ke statutu ženských organizaci v zemích 

AKT; 
– dokumenty národních strategií by mely zahrnout pozitivní opatrení ve prospech ženských 

organizací; 
– mel by se vytvorit zvláštní rozpocet pro organizace ženské obcanské spolecnosti; 
– mely by se zavést kanály rychlého prístupu ke zdrojum financování ženských organizací;  
– ženské organizace by mely být zastoupeny na základe rovnosti na seminárích organizovaných 

EHSV; 
– v dohledné budoucnosti by mel EHSV zorganizovat konferenci, která by prosazovala úlohu žen 

jako aktéru rozvojového procesu. 
 

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

 

4. ZEMEDELSTVÍ – FAKTOR SOCIÁLNÍHO A HOSPODÁRSKÉHO 
ROZVOJE 

 
• Zemedelství v prímestských oblastech  

 
–   Zpravodaj: pan CABALL I SUBIRANA  (Ruzné zájmy – ES) 
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 –   Odkazy: stanovisko z vlastní iniciativy  – CESE 1209/2004 

 
 –   Klícové body: 
 

Jedná se o stanovisko EHSV z vlastní iniciativy, které navrhuje podporu mechanismum a 
nástrojum, které by mohly zachovat a rozvinout prímestské zemedelské oblasti. EHSV ríká, 
že prvním základním nástrojem musí být sociální, politické a správní uznání techto 
prímestských oblastí a uznání jejich klícové role ve vztahu mezi mestem a venkovem. Aby se tyto 
oblasti staly predmetem odpovídajícího uznání v celé Evrope, navrhuje EHSV podporit evropskou 
akci zamerenou na prímestské zemedelské oblasti. Taková akce musí posoudit hodnotu a úlohu 
techto oblastí a pripravit zpusob, jak v daných zemích navrhnout legislativu potrebnou k jejich 
ochrane a rozvoji, založenou na spolecných zásadních kritériích. EHSV se domnívá, že dynamický 
a udržitelný rozvoj prímestského zemedelství a jeho pracovních oblastí je možný pouze za 
podmínky, že klícová role pripadne místním orgánum. Dále, s ohledem na nejistou situaci,  které 
celí prímestské zemedelské oblasti a celé evropské prímestské zemedelství, domnívá se EHSV, že 
je nezbytné založit Evropskou observator pro prímestské zemedelství, která bude nejen 
zaujímat evropské hledisko v otázkách prímestských zemedelských oblastí a na nich provádené 
zemedelské cinnosti, ale bude pracovat jako referencní centrum pro monitorování, analýzu a 
upozornování na situaci v prímestských zemedelských regionech Evropy a bude místem setkávání a 
diskusí o tomto tématu príslušných místních a regionálních orgánu a ruzných evropských orgánu. 
Budou odtud vycházet návrhy iniciativ ve prospech ochrany a rozvoje techto prímestských oblastí a 
jejich zemedelství. 
 

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

 

5. JEDNOTNÝ TRH – HARMONIZACE ZDANENÍ A ZJEDNODUŠENÍ 
OBCHODNÍCH PRAVIDEL 

 
• Spolecný systém DPH – prepracování 

 
–   Zpravodaj: pan BURANI (Zamestnavatelé – IT) 

 
− Odkazy: COM(2004) 246 final – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 

 
− Klícové body:  
 

Úmyslem Výboru není kritizovat politiku clenských státu v oblasti DPH, Výbor si plne uvedomuje, 
že jejich rozhodování stále ješte ovlivnuje množství vnitrních hospodárských a politických faktoru. 
Výbor nicméne vyzývá k tomu, aby byla tato otázka v blízké budoucnosti prehodnocena, aby mohl 
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být uplatnen definitivní systém a aby jedna z hlavních zbývajících bariér dosažení jednotného trhu 
založeného na spolecných pravidlech mohla být snáze prekonatelná nebo byla úplne odstranena.  

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

 

• Semena – oficiální kontrola / tretí zeme  
 

–   Zpravodaj: pan BROS (Ruzné zájmy – FR) 
 

–   Odkazy: COM(2004) 263 final – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 

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

 

6. RESPEKT K ŽIVOTNÍMU PROSTREDÍ V PRUMYSLU A OBCHODU 
 

• Schvalování typu (homologace) motorových vozidel  
 

–   Zpravodaj: pan RANOCCHIARI (zamestnavatelé – IT) 
 
–   Odkazy: COM(2004) 162 final – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
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–   Kontakt:   paní Aleksandra Klenke 
    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Zaclenení aspektu životního prostredí  
 

–   Zpravodaj: pan PEZZINI  (Zamestnavatelé – IT) 
 
–   Odkazy: COM(2004) 130 final  –  CESE 1208/2004 

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

7. PROSAZENÍ EVROPSKÉ KULTURY  
  

• Filmové dedictví 
 
–   Zpravodaj: pan BRAGHIN (Zamestnavatelé – IT) 
  
–   Odkazy: COM(2004) 171 final – 2004/0066 COD  –  CESE 1201/2004 
  
–   Kontakt:  pan Raffaele Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 


