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Behem 412. plenárního zasedání došlo ke zvolení nového predsedy EHSV a reorganizaci kanceláre a 
dalších struktur výboru.  
 

1.  STANOVISKO KE SMLOUVE ZAKLÁDAJÍCÍ ÚSTAVU PRO 
 EVROPU 
 
• Návrh stanoviska ohledne Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu  
– Generální zpravodaj: pan Malosse (Zamestnanci – FR) 

 
– Odkazy: CESE 1373/2004 final – CESE 1445/2004 
 
– Klícové body:  
 

Parlament požádal o vypracování tohoto stanoviska poté, co rozhodl o iniciative Výboru pro ústavní 
záležitosti požádat EHSV o jeho stanovisko ohledne Smlouvy o Ústave pro Evropu. 

 
EHSV nejprve uvádí hlavní duvody pro své rozhodnutí podporit ratifikaci Ústavy clenskými státy, 
konkrétne:  

 
• metoda sepsání ústavní smlouvy predstavuje sama o sobe krok vpred v procesu demokratizace 

evropského podniku a je plodem skutecne demokratické diskuse; 

• Ústava poskytuje nový rámec pro fungování Unie a více ji zprístupnuje všem obcanum; 

• Ústava posiluje demokratickou legitimitu EU; 

• zaclenení Evropské listiny základní práv do Smlouvy predstavuje významný krok vpred v 
ochrane práv fyzických a právnických osob; 

• tím, že zavádí demokratický pokrok do praxe, nabízí Ústava obcanum prostredek k tomu, aby 
sami rozhodovali o obsahu politik a cinností, které má Unie v praxi provádet, aby naplnila jejich 
ocekávání. 

 
I když si EHSV myslí, že Konvent a IGC nemohly vzít v úvahu velké množství požadavku 
obcanské spolecnosti, domnívá se, že odmítnutí Ústavy by vyslalo negativní signál o evropském 
podniku a znamenalo by vzdát se demokratického pokroku, kterého obcanská spolecnost dosáhla 
prostrednictvím Konventu, a rovnež že je možno stavet na institucionálním rámci vytvoreném 
Ústavou a dokonce ho zlepšit prostrednictvím operacních opatrení. 
 
EHSV dále zvažuje, jaká komunikacní strategie by mela být prijata, aby se využila Ústava, nebot se 
domnívá, že kvalita komunikacní strategie bude rozhodujícím faktorem pro prijetí ústavní smlouvy 
obyvateli Evropy. Výbor navrhuje ctyri následující postupy:  

 
• vytvorení informacních nástroju, které by mohly mít formu výkladových prírucek k Ústave, 

zamerených na zájmy ruzných skupin obyvatelstva v každém clenském státe (bod 3.1.3.); 
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• spuštení verejných komunikacních kampaní za použití mediálních a komunikacních kanálu  
(místní a regionální úrady, politické skupiny a obcanské organizace) (body 3.2. a 3.2.1.); 

• organizování decentralizovaných diskusí otevrených celé verejnosti za úcelem podporit výmenu 
názoru a presvedcit obcany (bod 3.3.); 

• aktivní zapojení evropských institucí pusobících bok po boku s clenskými státy do vypracování 
a realizace komunikacní strategie, aby vnitrostátní diskuse a ratifikace Ústavy získaly skutecne 
nadnárodní rozmer (body 3.4.3. a 3.4.2.). 

 
− Kontakt:   pan Patrick Fève 
           (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. LISABONSKÁ STRATEGIE 
 
• Zlepšení realizace lisabonské strategie 
− Zpravodaj: pan Vever (Zamestnavatelé – FR) 
− Spoluzpravodajové: pan Ehnmark (Zamestnanci – SE) – pan Simpson (Ruzné zájmy – UK) 
 
– Odkaz: žádost Evropské rady – CESE 1438/2004 
 
–  Klícové body: 
 

Evropská rada na svém zasedání dne 25. a 26. brezna 2004 vyzvala Evropský hospodárský a 
sociální výbor, aby prozkoumal zpusoby a prostredky pro úcinnejší realizaci lisabonské strategie. 
 
V tomto stanovisku se navrhuje seznam konkrétních cinností, kterými by se mel zabývat summit na 
jare príštího roku, týkajících se „posílení rustu a soudržnosti“, „úcinnejšího provádení vnitrního 
trhu“, „podpory inovací a kvality“, „podpory partnerství soukromého a verejného sektoru pro 
výzkum“, „vylepšení sociální politiky” a „aktivnejší ochrany životního prostredí“. 
 
Návrhy vycházejí ze dvou hlavních zásad: 
 
Za prvé si jednotlivé clenské státy musí vzít tuto strategii více za vlastní. Je treba úcinneji 
prosazovat takzvanou otevrenou metodu koordinace. Za druhé je treba, aby organizace obcanské 
spolecnosti a obcané Evropy byli lépe seznámeni s lisabonskou strategií. Organizace obcanské 
spolecnosti a sociální partneri musí hrát jasnejší a širší úlohu pri realizaci  lisabonské strategie. 

 
– Kontakt:   pan Gilbert Marchlewitz 
             (Tel.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
• Konkurenceschopnost podniku  
− Zpravodaj: pan Vever (Zamestnavatelé – FR) 
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− Odkaz: pruzkumné stanovisko požadované predsedou Evropské komise – CESE 1439/2004 
 
− Klícové body:  
 

EHSV se domnívá, že k opetnému dosažení konkurenceschopnosti podniku v Evrope jsou zásadní 
ctyri vzájemne související veci:  
 
• První prioritou je obnovit duveru hospodárských subjektu.  

• Další prioritou je dokoncit základy jednotného trhu. Nemelo by se to nadále odkládat až za 
konecný termín v r. 2010 stanovený v Lisabonu – i když pozdeji bude treba provést doladení.  

• Dosažení konkurenceschopnosti spolecností EU rovnež znamená vytvorení dynamické 
hospodárské unie kolem eura pomocí prístupu zamereného na r. 2010, jehož cílem je podporit 
rust a zamestnanost za pomoci primerené monetární politiky.  

• Konecne je treba, aby se strukturální reformy lisabonské strategie provádely rozhodneji a 
dusledneji.  

 
Záverem poukazuje EHSV na to, že nedostatky v konkurenceschopnosti podniku EU jsou  vysokou 
cenou, kterou dnes platíme za Evropu, která není dostatecne podnikavá, která se pomalu rozhoduje 
a prizpusobuje mezinárodním zmenám, která je v mnoha oblastech stále nedokoncená, která 
zaostává se svými reformami a jejíž používání trumfu je vysoce nedostatecné, casto malomyslné, 
nekdy zmatené a tedy kontraproduktivní. K náprave je treba jednat. Aby bylo dosaženo úspechu, 
bude treba se více zamerit na rust a oživit hospodárské faktory nabídky a poptávky v rámci 
promenlivejšího a výkonnejšího jednotného evropského trhu. EHSV zvlášte podporuje výzvu z 
posledního jarního summitu k podpore nových partnerství pro reformu, jak na vnitrostátní, tak na 
evropské úrovni, do kterých budou více zapojeni sociální partneri. EHSV zduraznuje nutnost 
zamerit se na r. 2010, což musí zahrnovat jak realizaci lisabonských reforem a dokoncení 
jednotného trhu, tak skutecnou konkurenceschopnou hospodárskou unii pri plném využití 
monetární unie a soucasne pri plném zohlednení požadavku udržitelného rozvoje.  

 
− Kontakt:   pan Alberto Allende 
                     (Tel.: 00 32 2 546 96 79  - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Školení a produktivita 

− Zpravodaj: pan Koryfidis (Zamestnanci – EL) 
 
− Odkazy: predbežné stanovisko – CESE 1435/2004 
 
− Klícové body: 
 

Pres veškeré rozdíly v systémech vzdelávání musí clenské státy EU samy na sebe pohlížet jako na 
tvurce „vzdelávací zóny“.  
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Výše uvedená perspektiva posílené evropské spolupráce ve vzdelávání s cílem vyporádat se celkove 
a jednotne se zpoždením v prístupu k lisabonským cílum predpokládá následující konkrétní 
politické volby:  

 
• dostatecné zdroje k pokrytí celé škály ruzných pracovníku a rozsah vzdelávání, které bude 

treba;  

• nalezení nezbytného ucitelského personálu v evropském merítku;  

• vytvorení moderního vzdelávacího rámce a prostredí;  

• informovanost, aktivní prítomnost a úcast vlád na všech úrovních, sociálních partneru a 
obcanské spolecnosti obecne;  

• jasnejší definování úloh a odpovedností všech príjemcu vzdelávacích iniciativ, jejich 
poskytovatelu a opatrení k monitorování všech iniciativ na místní, vnitrostátní a evropské 
úrovni;  

• a konecne intenzivní mobilizaci k podpore celé iniciativy a dopadu jejího obsahu a cílu.  
 

Vetší využití a lepší koordinace tradicních oblastí vzdelávací cinnosti– rodiny, školy a práce – by 
takový pokrok výrazne podporilo. Podpora tohoto druhu je absolutne nutná k dosažení velké 
výzvy, jakou predstavuje vytvorit z Unie nejdynamictejší ekonomiku na svete založenou na 
znalostech do r. 2010. 

 
–   Kontakt:   paní Stefania Barbesta 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
• Životní prostredí/hospodárské príležitosti  
− Zpravodaj: pan Buffetaut (Zamestnavatelé – FR) 
 
− Odkaz: predbežné stanovisko– CESE 1446/2004 
 
− Klícové body: 
 

V dopise z dubna 2004 požádalo budoucí nizozemské predsednictví EHSV o vypracování 
predbežného stanoviska k životnímu prostredí jako hospodárské príležitosti. Nizozemské 
predsednictví by se rádo zamerilo na takové príležitosti, kde by pokrok v environmentálních 
technologiích mohl pomoci dosáhnout hospodárských a sociálních cílu lisabonské strategie. 
 
Probíhá neustálá diskuse na téma životní prostredí a hospodárská soutež – diskuse, která je 
intenzivní a odráží celé spolecenské spektrum, zvlášte hospodárské a sociální cinitele. Otázka je 
jasná: bereme-li v úvahu životní prostredí, bráníme tím pouze podnikum, aby úcinne soutežily, 
nebo nabízíme príležitosti k vytvorení nových druhu pracovních míst, nových trhu a nových 
technologií?  
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Ve svém predbežném stanovisku zduraznuje EHSV, že promena ochrany životního prostredí ve 
skutecnou hospodárskou príležitost není pouze úkolem odborníku na životní prostredí. Cinnost v 
oblasti životního prostredí je již klícovým faktorem v hospodársky významných odvetvích turistiky 
a volného casu. Co se týce environmentálních technologií, závisí úspech na vytvorení skutecného 
trhu a schopnosti podnikatelské sféry na nej reagovat. Podniky a prumyslová odvetví by rovnež 
mela více stavet na dobrovolných iniciativách v oblasti ochrany životního prostredí a 
technologických inovacích. 

 
Je jasné, že ve chvíli, kdy environmentální technologie umožní snížit výrobní náklady následkem 
snížené spotreby energie a surovin, posílí  image podniku a jejich výrobku, podporí prodej a nižší 
náklady spojené se životním prostredím, budou o ne mít podniky zájem a zajistí jejich rozvoj. 
Podniky je nicméne treba stále upozornovat na tyto technologie, aby mohly ocenovat výhody jejich 
použití, a proto je nutno vytvorit úcinnou sít pro výmenu informací o zkušenostech a 
environmentálních technologiích, do které by se mohly zapojit verejné orgány, obchodní asociace, 
technická a výzkumná strediska.  
 
Je nutno získat podporu zúcastnených prumyslových odvetví. Rovnež je treba získat zákazníky a 
spotrebitele, nebot bez nich nemuže existovat žádný trh.. Verejnost musí pohlížet na 
environmentální technologie jako na úcinné jak z hlediska ochrany životního prostredí, tak z 
hlediska výroby, jinak zustanou dobre míneným vedlejším programem hospodárského rozvoje, 
který bude pokracovat nezávisle na nich.  
 
Pro politiku v oblasti životního prostredí je nutné, aby brala ohled na hospodárské dusledky, stejne 
jako hospodárská politika musí brát v úvahu potreby životního prostredí. At už jakýmkoli 
zpusobem, musí existovat souhra mezi hospodárskými a environmentálními kritérii, nebot politika, 
která prestane brát ohled na hospodárskou realizovatelnost a pozitivní dopady na životní prostredí, 
nemuže být úspešná.   

  
–    Kontakt:   pan Robert Wright  
                       (Tel: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 
• Hospodárský rust  
− Zpravodaj: paní Fusco (Ruzné zájmy – IT) 
 
− Odkaz: predbežné stanovisko – CESE 1425/2004 
 
− Klícové body: 
 

EHSV se domnívá, že malé a strední podniky jsou páterí hospodárství a zamestnanosti v Evrope, a 
predstavují tedy primární nástroj k realizaci lisabonských cílu. Podniky sociálního hospodárství 
hrají stále duležitejší úlohu v sociální soudržnosti a místním rozvoji. Míra vzájemného pusobení 
mezi malými a stredními podniky a podniky sociálního hospodárství, zvlášte z hlediska extenzivního 
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využití podniku sociálního hospodárství ze strany malých a stredních podniku v zájmu obou typu 
podniku, není dostatecne prozkoumána. 

 
V dusledku toho doporucuje EHSV, aby Komise prezkoumala soucasné a potenciální vzájemné 
pusobení mezi malými a stredními podniky a podniky sociálního hospodárství a pomohla ukázat, že 
toto pusobení je blahodárné pro rozvoj obou typu podniku v souvislosti s hlubokými zmenami, 
které prinesl hospodárský rozvoj a zvlášte pak politika regionálního rozvoje, sociální soudržnosti a 
inovací. 

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

3.  DOPRAVA  
 
 

• Panevropské dopravní koridory  
− Zpravodaj: paní Alleweldt (Zamestnanci – DE) 
 
− Odkaz: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1426/2004 
 
− Klícové body: 

 
Rozšírením EU v kvetnu 2004 a výhledovým pristoupením zemí jihovýchodní Evropy se mení 
obecný rámec pro politiku spolecné infrastruktury a spolupráci v oblasti koridoru. 
 
Behem príštích dvou let by se mel duraz aktivit EHSV presunout na praktickou spolupráci a 
zapojení obcanských organizací prímo na míste. Cílem je umožnit príslušným obcanským 
organizacím, aby prispely k dosažení cílu dopravní politiky. 

 
Je treba posílit spolupráci EHSV s rídícími výbory koridoru a Evropskou komisí. V této souvislosti 
stálá studijní skupina:  
 

– musí na sebe vzít novou úlohu pri budování „Hlavní regionální dopravní síte v jihovýchodní 
Evrope”; 

– musí prozkoumat zpusoby a opatrení, kterými by se zajistilo, aby pri zrizování panevropských 
dopravních koridoru byla více brána v úvahu provozní hlediska dopravního odvetví. Zvlášte by 
se mela definovat konkrétní hlediska politiky koridoru týkající se používání ruzných zpusobu 
dopravy, ochrany životního prostredí, bezpecnosti, sociálních podmínek a efektivity; 

– by mela prispet k plánování nových koridoru v kontextu Evropské politiky sousedství (ENP).  
 
Konecne je treba více propojit práci Evropské komise a rídících výboru v oblasti koridoru a dopravy 
a zapojit  Evropský parlament. 
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– Kontakt:   pan Luis Lobo  
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Bezpecnost prístavu/Zmeny 
− Zpravodaj: paní Bredima Savopoulou (Zamestnavatelé – EL) 
 
− Odkazy:  COM(2004) 393 final – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
 
− Kontakt:  pan Luis Lobo  
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4.  ENERGETIKA 
 
 
• Bezpecnost dodávek elektriny a investice do infrastruktury  
− Zpravodaj: paní Sirkeinen (Zamestnavatelé – FI) 
 
− Odkazy: COM(2003) 740 final – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
 
− Kontakt:   pan Siegfried Jantscher  

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

• Efektivní využívání energie u koncových uživatelu  
− Zpravodaj: paní Sirkeinen (Zamestnavatelé – FI) 
 
− Odkazy: COM(2003) 739 final – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
  
− Kontakt:   pan Siegfried Jantscher  
                        (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5.  PRUMYSLOVÉ ZMENY  
 
 
• Státní podpora v ocelárském prumyslu 
− Zpravodaj: pan Lagerholm (Zamestnavatelé – SE) 
− Spoluzpravodaj: pan Kormann (delegát DE) 
 
− Odkaz:  stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1431/2004 
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− Klícové body: 
 

Toto stanovisko z vlastní iniciativy vypracované Poradní komisí pro prumyslové zmeny (CCMI) 
zkoumá, jakou úlohu hraje státní podpora obecne v kontextu strukturálních zmen a jakou úlohu 
hraje konkrétne v oblasti evropského ocelárského prumyslu.  

 
Minulé zkušenosti s restrukturalizací evropského ocelárského prumyslu ukazují, že státní podpora 
podnikum je dvojsecná v tom smyslu, že prináší výhody pouze nekterým podnikum a jejím 
výsledkem je špatné rozdelení prostredku, jelikož neekonomická výrobní kapacita zustává v 
provozu pres strednedobý horizont. Pokud je však státní podpora soucástí dohodnutého programu 
restrukturalizace, muže zmírnit sociální dopady a podporit tak prijatelnost a následky prumyslových 
zmen. Potvrdilo se, že je treba tento proces kontrolovat prostrednictvím sociálního dialogu. 
 
V souvislosti s pristoupením nových clenských státu je ješte duležitejší trvat na prísném dodržování 
jasných pravidel pro podporu v ocelárském prumyslu. Nesmí se opakovat chyby, kterých se 
dopouštela evropská patnáctka. 
 
Existuje všeobecná shoda o nevyhnutelnosti prumyslových zmen a nutnosti formovat tyto zmeny 
prostrednictvím mezinárodních rámcových dohod. Jednání v rámci OECD by mela vést k 
udržitelnému zlepšení soucasné situace, t.j.: 

 
– žádné rozsáhlé úlevy pro rozvojové, nove se uplatnující a transformující zeme jako Cína, 

– žádný zákaz v rámci EU týkající se nezbytné regulace výzkumu a vývoje, opatrení v oblasti 
životního prostredí (napr. stropy na náklady podniku zabranující, aby opatrení v oblasti 
životního prostredí vedla k deformacím v hospodárské souteži) a uzavrení neekonomické 
výrobní kapacity, 

– žádná vyrovnávací cla na vývoz ocelárských výrobku jako dusledek techto výjimek. 
 
− Kontakt:   pan Jakob Andersen  
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6.  ZDRAVÍ 
 
 
• Bezpecnost zdraví: kolektivní závazek a nové právo  
− Zpravodaj: pan Bedossa (Ruzné zájmy – FR) 
 
− Odkazy: stanovisko z vlastní iniciativy – CESE 1432/2004 
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− Klícové body: 
 

Správa verejného zdraví na evropské úrovni je nedostatecná a má velmi slabou právní podporu. 
Rovnež jí chybí lécebná legitimita, a to díky nedostatku zdroju. To vše se musí zlepšit. 
 
Zrízení evropské síte verejného zdraví je dukazem ochoty evropských úradu shromáždit aktivní 
úcastníky v oblasti verejného zdraví a zasadit se o to, aby stávající vnitrostátní nástroje ochrany 
zdraví byly konzistentnejší a úcinnejší.  
 
Evropský hospodárský a sociální výbor si je vedom série krizí verejného zdraví, které otrásaly 
svetem v uplynulých dvaceti letech, a navrhuje, aby se pravidelne konaly evropské kongresy na 
nejvyšší úrovni zabývající se verejným zdravím. 
 
Cílem techto konferencí bude diskutovat o tom, jaká kolektivní opatrení je treba prijmout, 
poskytovat presné informace o techto krizích, vypracovávat koordinované odpovedi, vážit rizika 
zvencí, pomáhat rychleji stanovit diagnózy a poskytovat primerené odpovedi.  
 
Evropský hospodárský a sociální výbor doporucuje, aby budoucí evropské stredisko pro zdravotní 
monitoring v Stockholmu dostalo již nyní rozsáhlý a posílený mandát k vypracovávání cílených a 
pravidelných zpráv o verejném zdraví a prosazení, aby zeme EU prijaly nezbytná opatrení v 
souladu s principem subsidiarity. 

 
Evropský hospodárský a sociální výbor zduraznuje, že jeho doporucení spolu vzájemne souvisí a k 
jejich realizaci je treba silného závazku ze strany zemí EU. Mezi doporucení patrí:  
 
• zvýšení administrativní kapacity s preshranicním spojením a všude uznávanou a povolenou 

administrativou  

• zákonné pravomoci a nástroje k jejich podpore  

• transparentní rozhodovací postupy a prísnejší, všemi dodržovaná etika týkající se komunikace v 
oblasti bezpecnosti zdraví  

• vetší spolupráce a vytvárení celosvetových sítí mezi všemi dozorcími a monitorovacími orgány 

 
− Kontakt:   pan Alan Hick 
                      (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Mobilita pacientu v EU 
− Zpravodaj: pan Bedossa (Ruzné zájmy – FR) 
 
− Odkazy: COM(2004) 301final – CESE 1433/2004 
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− Klícové body: 
 

Sdelení o volném pohybu pacientu obsahuje sadu konkrétních návrhu pokrývajících mnoho oblastí. 
Díky temto návrhum muže být cíl Smlouvy zajistit vysoký stupen ochrany lidského zdraví zahrnut 
do politiky Spolecenství. 

 
Legislativa Spolecenství opravnuje obcany k vyhledání zdravotní péce v jiném clenském státe a 
obdržení financní náhrady. V praxi je nicméne nekdy obtížné tato práva uplatnit.  

 
EHSV podporuje evropskou strategii k: 

 
• podpore evropské spolupráce umožnující lepší využití zdroju  
• dosažení spolecného chápání práv a povinností pacientu na evropské úrovni  
• poskytnutí volné kapacity a nadnárodní zdravotní péce 

 
Evropský hospodárský a sociální výbor silne podporuje rozhodnutí použít Kohezní fond a 
strukturální fondy EU k podpore investic v oblasti zdraví a rozvoji zdravotnické infrastruktury a 
lékarských dovedností, což jsou prioritní cíle podpory poskytované z financních nástroju 
Spolecenství. 
 
Na základe spolupráce mezi clenskými státy je nutno stanovit spolecné cíle, které povedou k 
národním plánum, a výber odpovídajících ukazatelu umožní peclive monitorovat rozvoj politik 
zdravotní péce v každé zemi Evropské unie.  
 
Výbor podotýká, že jeden nástroj bude nezbytný, a to založení Observatore nebo agentury, která 
by shromaždovala poznámky, analýzy a výmeny názoru týkající se národní zdravotní politiky – pri 
prísném dodržování stávajících smluv a principu subsidiarity a národních kompetencí.  
 
Evropský hospodárský a sociální výbor vítá zámer Komise použít otevrenou metodu koordinace. 
Ta by mela zahrnovat klícové záležitosti jako: 
 
• výmenu zkušeností 
• náležité ukazatele týkající se struktur a praxí 
• zlepšení dostupnosti zdravotnických produktu 
• koordinace národních systému s cílem vyhnout se dumpingovému efektu zpusobenému ztrátou 

kvalifikovaných sil ve prospech jiných zemí  
• nezbytné dokoncení jednotného trhu v oblasti léciv 

 
Toto je jeden z prvních prípadu, kdy by pet generálních reditelství Evropské komise melo 
shromáždit svou politickou vuli, schopnosti a zdroje k dosažení cíle, kterým je v tomto prípade 
poskytnout ruzným zemím Evropy prostredky ke koordinaci jejich zdravotní politiky a politiky 
sociální ochrany pro blaho všech obcanu EU. 
 
Evropský hospodárský a sociální výbor by tedy privítal ustanovení stálé pracovní skupiny, která by 
monitorovala tyto politiky. 
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− Kontakt:   pan Alan Hick 
                      (Tel: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Zdravotní péce a dlouhodobá péce o seniory  
− Zpravodaj: pan Braghin (Zamestnavatelé – IT) 
 
− Odkazy: COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004 
 
− Klícové body: 

 
Vzhledem k tomu, že není možné vypracovat evropské právní predpisy pro dlouhodobou zdravotní 
péci, domnívá se EHSV, že otevrená metoda koordinace je nesmírne duležitá pro úcinnou 
modernizaci a rozvoj dostupné, udržitelné, dlouhodobé kvalitní zdravotní péce a k zajištení ochrany 
verejného zdraví v ruzných souvislostech a s ohledem na rostoucí tlak a výzvy. 
 
Použití otevrené metody koordinace predpokládá stanovení ukazatelu, které by se vyporádaly se  
soucasným deficitem znalostí a soucasne vzaly v úvahu prevládající situaci a dlouhodobou sociální 
dynamiku, které ovlivnují systém zdravotní péce. Soubor ukazatelu musí zahrnovat všechna 
strukturální kritéria (sít služeb, dostupnost zarízení a personálu, úroven vzdelávání a zkušeností 
atd.). Musí rovnež zahrnovat vnitrní vlastnosti zdravotní péce (metody poskytování služeb a 
provádení zákroku, operacní postupy, lékarské predpisy a praktické postupy, ochrana práv pacienta 
atd.). Konecne musí zahrnovat i kvalitu konkrétních výsledku zdravotní péce podle druhu a 
spolecenských ocekávání. 
 
„Další kroky“ navrhované v príslušném sdelení se zabývají velice duležitými stránkami daného 
problému a rozširují diskusi do príslušných sfér zájmu. Návrhy jsou nicméne obecné povahy a 
proto existuje riziko, že neposunou otevrenou metodu koordinace dostatecne vpred.  
 
EHSV doufá, že budou stanoveny presnejší „spolecné cíle“ za predpokladu, že nebudou 
nadbytecne normativní a nebudou mít negativní dopad na organizaci národních systému. 
Navrhované predbežné zprávy by navíc mely sloužit jako užitecné nástroje, které nebudou 
vyžadovat další administrativní náklady a bremena, která by príliš zatežovala omezené zdroje 
nových clenských státu.  
 
Zvlášte významnou a naléhavou potrebou je podpora cinností vedoucích ke zlepšení schopností 
provozovatelu a odborníku tím, že budou vytvoreny vhodné systémy vzdelávání, které pokryjí 
spolecný odborný základ mezi lékarskou pécí a sociální prací ve zdravotnictví. Tato cinnost sahá za 
technické stránky a vyžaduje získání nových schopností, jako je rízení informací, zvlášte za použití 
pocítacových sítí, a široká financní správa. Spolecenství by melo podporovat a propagovat tyto 
nové systémy vzdelávání, aby se využily zkušenosti vymenené za použití otevrené metody 
koordinace.   
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− Kontakt: paní Stefania Barbesta 
  (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7.  SPRÁVA VNEJŠÍCH HRANIC A VOLNÝ POHYB OSOB  
 
 

• Prijetí státních príslušníku tretích zemí k provádení výzkumu v Evropském 
spolecenství   

− Zpravodaj: paní King (Zamestnavatelé – UK) 
 
− Odkazy: COM(2004) 178 final 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
− Klícové body: 
 

EHSV vítá sdelení a v zásade podporuje predložené návrhy. Chce nicméne zduraznit následující:  
 
• Cíl dalších 700 000 výzkumných pracovníku do r. 2010 se nezdá být reálný bez intenzivního 

úsilí v mnoha oblastech.  

• Je treba predložit komparativní údaje o tom, jaké zdroje pridelují zeme jako Japonsko a USA na 
podporu vzdelávání, mobility a profesního rozvoje výzkumných pracovníku. 

• Je treba rozšírit definici „výzkumné organizace“ vypracovanou Komisí tak, aby zahrnula verejné 
nebo soukromé organizace, které pridelují granty pro výzkum.  

• Statut výzkumného pracovníka muže být v nekterých prípadech nevyrešený. Nekterí z tech, 
kterí byli prijati, mohou hledat útocište a ochranu podle Ženevské úmluvy z r. 1951. 

• Komise by mela vytvorit postup, pomocí nejž by bylo možné najít výzkumné pracovníky ze 
tretích zemí, kterí se již nacházejí v EU, a vzít je v úvahu pro provádení výzkumu. 

• Otázkou, kterou je treba se zabývat, je nedostatek transparentnosti v kvalifikacích a 
pravomocích. 

• Mezi výzkumnými pracovníky jsou nedostatecne zastoupeny ženy, zvlášte v manažerských a 
vedoucích funkcích. Platí to zejména pro výzkumné pracovníky ze tretích zemí. 

• Odliv mozku z rozvojových zemí vzbuzuje obavy. 

• Od Spojeného království se požaduje, aby se pripojilo ke smernici, jako to již ucinilo Irsko.  
 
− Kontakt: pan Torben Bach Nielsen 
  (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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8.  DROGY A DROGOVÁ ZÁVISLOST  
 
 
• Program ARGO  
− Zpravodaj: pan Pariza Castanõs (Zamestnanci – ES) 
 
− Odkazy: COM(2004) 384 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
− Klícové body: 
 

Problémy, se kterými se setkávají vnitrostátní správní orgány pri spolupráci v rámci programu 
ARGO, poukázaly na nedostatek spolupráce mezi clenskými státy pri spravování vnejších hranic. 
 
EHSV se domnívá, že v budoucnu budeme muset jít za administrativní spolupráci a vytvorit systém 
komunitární solidarity v oblastech vnejších hranic, víz, azylové a imigracní politiky v rámci 
spolecné politiky. Financní perspektivy pro r. 2007 budou muset vzít v úvahu tento prístup.  

 
EHSV vyzývá príslušné orgány, aby zajistily, aby se v rámci administrativní spolupráce v oblastech 
vnejších hranic, víz, azylové a imigracní politiky zacházelo se všemi osobami vždy humánne a 
dustojne, v souladu s Listinou základních práv EU a mezinárodními úmluvami o lidských právech.   

 
− Kontakt:   pan Pierluigi Brombo 
            (Tel.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
 
 
• Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 
− Generální zpravodaj:  pan Olsson (Ruzné zájmy  – SE) 
 
− Odkazy: COM(2003) 808 final – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
− Klícové body:  
 

Výbor vítá navrhované narízení, jehož cílem je rozšírit úlohu centra, upravit fungování jeho 
základních složek a odstranit nekteré nejistoty vzniklé pri realizaci puvodního narízení. To odráží 
názory, které již byly vyjádreny v predchozích stanoviscích EHSV týkajících se prevence a snížení 
rizik spojených s drogovou závislostí.  

 
EHSV trvá na tom, aby do práce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 
závislost byly zapojeny zainteresované obcanské organizace. 

 
EHSV navíc navrhuje, aby byl v centru ustanoven stycný výbor složený ze zástupcu evropských 
sítí, kterí jsou v této oblasti aktivní a kterí jsou schopni poskytovat další informace krome 
informací dodávaných národními drogovými ústredími.  
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(Národní drogová ústredí jsou soucástí Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 
závislost (REITOX), které je centru k dispozici. ) 

 
− Kontakt:   paní Stefania Barbesta 

                   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
9.  DANE A  FINANCNÍ SLUŽBY  
 
 
• Pohyb výrobku podléhajících spotrební dani  
− Zpravodaj: pan Wilkinson (Zamestnavatelé – UK) 
 
− Odkazy: COM(2004) 227 final – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
− Klícové body: 

 
Fungování jednotného trhu v oblasti zboží podléhajícího spotrební dani se ukázalo ve svých 
jednotlivostech jako složité s následnou nejistotou o tom, jak by se mají v nekterých prípadech 
narízení používat, a uvalilo velké administrativní bremeno na zúcastnené podniky. 
 
Návrhy Komise se týkají obchodních transakcí, prodeje soukromým osobám a prodeje na dálku a 
snaží se vyjasnit, zjednodušit a sladit soucasná pravidla pro pohyb výrobku uvnitr EU, u kterých 
byla spotrební dan uhrazena v jednom clenském státe, a liberalizovat tento pohyb, aby spotrebitelé 
v EU meli vetší prospech z vnitrního trhu.   
 
Výbor vítá oba tyto cíle. 

 
− Kontakt:   paní Borbála Szij 

                  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
• DPH – Služby nárocné na pracovní sílu –prístupové zeme   
− Zpravodaj: pan Pezzini (Zamestnavatelé – IT) 
 
− Odkazy: COM(2004) 295 final – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Klícové body:  
 

Výbor lituje, že se Rade nepodarilo dosáhnout dohody o návrhu na základní smernici a schvaluje 
zmenu Smernice 1999/85/ES navrhovanou Komisí.  

 
− Kontakt:   paní Borbála Szij 
                       (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• Zajištení 
− Zpravodaj: pan Frank von Fürstenwerth (Zamestnavatelé – DE) 
 
− Odkazy: COM(2004) 273 final – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
− Kontakt:   pan Jean-Pierre Faure 

            (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 
 
10. POLITIKA HOSPODÁRSKÉ SOUTEŽE 
 
• Verejné/soukromé koncese a partnerství  
− Zpravodaj: pan Levaux (Zamestnavatelé – FR) 
 
− Odkazy: COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004 
 
− Klícové body: 

 
Jakožto príspevek do diskuse, kterou zahájila Komise o Zelené knize o partnerstvích verejného a 
soukromého sektoru (PPP), má EHSV za to, že v rade clenských státu v soucasnosti vzniká 
zvláštní právní úprava PPP a že na základe dosavadních zkušeností je vhodné: 
 
a) umožnit po dobu nekolika let rozvoj ruzných forem PPP; 

b) získávat od jednotlivých clenských státu systematické informace o ruzných režimech PPP a 
obtížích, se kterými se setkaly; 

c) vytvorit Observator, jež bude monitorovat rozvoj PPP a v níž budou zástupci clenských státu, 
Komise a obcanské spolecnosti, vcetne zástupcu EHSV; 

d) zduraznit, že na PPP a koncese se vztahují evropské publikacní prahové hodnoty (napr. v 
oblasti práce a služeb); až na tyto evropské prahové hodnoty bude každý clenský stát 
uplatnovat vlastní pravidla, aby nedošlo ke zbytecnému administrativnímu zatížení; 

e) vydat do r. 2007 interpretacní sdelení, které upresní: 
 

– definici koncesí a PPP, 

– soutežní pozici subjektu smíšené povahy nebo poloverejných subjektu, 

– pravidla soutežního dialogu a pravidla zverejnování, 

– koncept „iniciátora“, který podporí inovace, 

– prípustnost státní podpory pro subjekty smíšené povahy a poloverejné subjekty. 
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− Kontakt:   paní Aleksandra Klenke 
                       (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

11. ZEMEDELSTVÍ A TRETÍ ZEME  
 
• Zemedelství a bezpecnost potravin v kontextu evropsko-stredomorského 

partnerství  
− Zpravodaj: pan Nilsson (Ruzné zájmy  – SE) 
 
− Odkaz: informativní zpráva_ CESE 731/2004 fin 
 
− Klícové body: 
 

Každorocní evropsko-stredomorské summity hospodárských a sociálních rad a podobných institucí, 
které se konají od r. 1995, se snaží o lepší pochopení duležitých témat, která zajímají evropsko-
stredomorské partnery, a o výmenu informací o své hospodárské a sociální situaci.  
 
Na posledním evropsko-stredomorském summitu na Malte se rozhodlo, že príští summit se bude 
konat v r. 2004 ve španelské Valencii.  
 
Vedle Evropského hospodárského a sociálního výboru zahrnuje prípravná skupina pro summit i  
Hospodárskou a sociální radu Španelského království, Maltskou radu pro hospodárský a sociální 
rozvoj (MCESD) a Hospodárskou a sociální radu Tuniska. EHSV je stálým clenem prípravné 
skupiny pro evropsko-stredomorské summity a prispívá mezi jinými tím, že vypracovává príspevek 
ve forme informativní zprávy. 
 
Letošní informativní zpráva EHSV je na téma:  – Zemedelství a bezpecnost potravin v kontextu 
evropsko-stredomorského partnerství a byla vypracována ve spolupráci s Hospodárskou a sociální 
radou Recka (OKE), Hospodárským a sociálním výborem Izraele, italskou CNEL, palestinskou 
delegací a tureckou delegací pri Spolecném poradním výboru EU a Turecka. 
 
Hospodárská a sociální rada Španelského království spolu s Hospodárskou a sociální radou Francie, 
Hospodárskou a sociální radou Recka (OKE), italskou CNEL a Hospodárskou a sociální radou 
Tuniska predloží príspevek na téma Imigrace a spolupráce mezi zememi v regionu. 

 
Stredomorské zeme jsou druhým nejduležitejším exportním trhem pro zemedelské a potravinárské 
výrobky EU. Informativní zpráva se zameruje na bezpecnost potravin a zduraznuje, že je nutné, 
aby se zemedelské organizace, potravinárské podniky, spotrebitelé a pracovníci stali soucástí 
procesu rozvoje.  
 
EHSV by mohl využít svou strukturu a síte a zorganizovat konferenci na téma spolupráce pro vetší 
bezpecnost potravin.   
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Aby bylo dosaženo požadovaného rozvoje v oblasti potravinárské výroby a bezpecnosti potravin, je 
treba urcit a prozkoumat nekolik oblastí, jako jsou mezi jinými vzdelávací, poradenské a výzkumné 
programy. 
 
Základním predpokladem je, aby tyto oblasti dostaly v rámci barcelonského procesu politickou 
prioritu, aby program MEDA mohl rovnež vytvorit to správné klima pro rozvoj zemedelství a 
bezpecnost potravin.  

 
− Kontakt:   pan Michael Wells 
             (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 
 
• Informace o zemedelských výrobcích a jejich propagace  – tretí zeme a 

vnitrní trh  
− Zpravodaj: pan Nielsen (Ruzné zájmy – DK) 
 
− Odkazy: COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
− Kontakt:   paní Eleonora Di Nicolantonio  
                       (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
12. OCHRANA ZÁKAZNÍKU 
 
 
• Polycyklické aromatické uhlovodíky/oleje a pneumatiky 
− Zpravodaj: pan Sears (Zamestnavatelé – UK) 

 
− Odkazy: COM(2004) 98 final – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 

 
− Kontakt:   pan Robert Wright  

                   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Trichlorbenzen 
− Zpravodaj: pan Sears (Zamestnavatelé – UK) 
 
− Odkazy: COM(2004) 320 final – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
− Kontakt:   pan João Pereira dos Santos 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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13. INFORMACNÍ A KOMUNIKACNÍ TECHNOLOGIE 
 
 

• Vysokorychlostní propojení Evropy  

− Zpravodaj: pan McDonogh (Zamestnavatelé – IE) 
  
− Odkazy:  COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
  
− Klícové body: 

 
Výbor vyzývá Komisi: 
 
− aby pokracovala v plné realizaci rámce ve všech státech, vcetne nových clenu; 

− aby vydala právní predpisy presne definující termín „širokopásmový”, který se bude používat v 
Unii; 

− aby do své presné definice termínu „širokopásmový” zahrnula minimální standardy kvality 
spojení; 

− aby podporovala rozšírení širokopásmových sítí, které by pokryly celou Unii, a aby ve svých 
budoucích zprávách zduraznovala nedostatky v sítích; 

− aby v zájmu spotrebitelu a efektivního využití zdroju v EU zvážila vydání právních predpisu 
týkajících se sdílení zarízení mezi operátory 3G, zrychlení dostupnosti prístupu, snížení 
negativních dopadu na životní prostredí, snížení nákladu na poskytování služeb; 

− aby dohlížela na bezpecnostní otázky spojené s prijímáním nových služeb ze strany zákazníku    
a zvýšila tak duveru zákazníku v nové technologie a služby. 

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

 


