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I
(Usnesení, doporučení a stanoviska)

STANOVISKA

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR
503. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EHSV VE DNECH 10. A 11. PROSINCE 2014

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Komunitně vedený místní
rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj a rozvoj
venkovských, městských a příměstských oblastí
(průzkumné stanovisko na žádost řeckého předsednictví)
(2015/C 230/01)

Zpravodaj: pan Roman HAKEN
Dne 2. dubna 2014 požádal velvyslanec a předseda Výboru stálých zástupců pan Theodoros N. Sotiropoulos
jménem řeckého předsednictví Evropský hospodářský a sociální výbor o vypracování průzkumného
stanoviska k tématu
„Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj
a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí“.
Specializovaná sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, kterou Výbor pověřil
přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 18. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 11. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 133 hlasy pro, 2 hlasy byly proti
a 1 člen se zdržel hlasování.

1. Závěry a doporučení
1.1.
EHSV si je vědom, že v průběhu uplynulých dvaceti let metoda LEADER prokázala životaschopnost. Tento přístup
pomohl venkovským aktérům zvážit dlouhodobý potenciál jejich místních regionů a osvědčil se jako efektivní a účinný
nástroj uskutečňování rozvojových politik. Partnerský způsob realizace financování projektových záměrů podporovala
Evropská komise také využitím iniciativ Společenství URBAN, URBACT, EQUAL, nebo Místní Agenda 21, Transition Towns
(též Města změny) a územní dohody o zaměstnanosti. Proto vznikl komunitně vedený místní rozvoj (KVMR, dále jen CLLD),
upgrade metody LEADER, který je svým způsobem tranzitní změnou.
1.2.
CLLD je specifický nástroj určený k využití na subregionální úrovni, jenž doplňuje další prostředky podpory rozvoje
na místní úrovni. CLLD je schopen aktivovat a zapojovat místní komunity a organizace tak, aby přispívaly k inteligentnímu
a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Posiluje územní soudržnost a umožňuje dosažení specifických politických
cílů, zrovna tak i ve vztazích s partnery mimo EU. Dosahuje dlouhodobého růstu efektivním využitím ESI fondů s ohledem
na tvorbu nových kvalitních pracovních míst a podniků zahrnující komunitně vedené aktivity v oblasti změny klimatu
a udržitelnosti v souladu se strategií Evropa 2020.
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1.3.
CLLD musí být co nejrychleji transformován na „SMART“ nástroj, aby pomohl místním aktérům najít cestu
z ekonomické a sociální krize a k obnovení důvěry v politiku Evropské unie. Je potřeba klást důraz na inovativní projekty,
na nová kvalitní pracovní místa a podnikání, a posílit aktivity zaměřené na řešení klimatických změn, udržitelný rozvoj
a sociální začleňování v souladu s novou strategií Evropa 2020. CLLD představuje nový typ partnerství, pro podporu
generování sociálních inovací.

1.4.
CLLD přijala většina členských států do svých dohod o partnerství, což dokládá význam, který je aktuálně přičítán
místnímu rozvoji (1). Tento způsob vícestranného řízení by měl být rozšířen na veškeré aktivity zabezpečované
prostřednictvím ESI fondů, i s možnou mírou povinného využití ve všech fondech (minimálně 5 %). EHSV podporuje
postupné využití tohoto nástroje všemi členskými státy EU při využití zásady partnerství a sdílení nejlepší praxe.

1.5.
EHSV vítá, že řecké i italské předsednictví v roce 2014 přikládá politice soudržnosti velký význam jakožto cennému
prostředku k posílení udržitelného růstu a překonání stávající hospodářské krize v Evropě.

1.6.
EHSV předpokládá, že i toto stanovisko se stane oporou pro realizaci pilotních projektů (financovaných i ze zdrojů
Evropské komise) k ověření nástroje CLLD tam, kde nyní není uplatněn, tedy i v podmínkách příměstského a zejména
městského prostředí, a tím rozšíření perspektivy využití tohoto nástroje. V období 2014–2020 EHSV podporuje uplatnění
pro všechny fondy a pro venkovský i městský prostor tam, kde bude o metodu CLLD zájem. Jde o kombinaci
reprezentativní demokracie s participativní, čili nástroj, který umožňuje zástupcům veřejné správy partnersky
spolupracovat s organizovanou občanskou společností a občany.

1.7.
EHSV je přesvědčen, že je vhodné umožnit místním aktérům – občanům, ekonomickým a sociálním partnerům,
nestátním neziskovým organizacím (NNO) a místním samosprávám – podílet se např. na strategii místního rozvoje v místě,
kde žijí, pomocí metody CLLD. Zároveň je po zkušenostech s metodou LEADER ve venkovském prostoru potřeba dát
městskému CLLD náplň, aby města a občané měli představu, jaká opatření bude možné v rámci CLLD ve městech
navrhovat.

1.8.
EHSV je zklamán zjištěním, že veřejná správa není mnohdy nakloněna metodě CLLD, a to navzdory její efektivitě. Je
nezbytné věnovat se strategii informující a odborně směrující všechny aktéry, podrobněji se zaměřit na veřejné autority
a k podpoře využití této příležitosti rozvíjet a provádět strategie místního rozvoje. Význam „vlastnictví výstupů“
v podobných skupinách je klíčem ke stabilitě rozvojových strategií v dlouhém období i pro naplňování cílů strategie Evropa
2020. Pro úspěch tohoto nástroje je zásadní politická podpora na všech úrovních (EU, národní, regionální i místní).

1.9.
EHSV upozorňuje, že sociální a hospodářští partneři a organizovaná občanská společnost musí být více zapojeni do
CLLD s podmínkou budování jejich kapacit pro tuto roli. Přímá účast všech těchto partnerů v partnerství s veřejnou
správou je základem pro reálnou reprezentaci zájmů a potřeb občanů.

1.10.
EHSV se domnívá, že CLLD jako inovace v oblasti regionální politiky není dostatečně znám ani na místní úrovni,
ani na úrovni některých členských států, ani v platformách potenciálních nositelů tohoto přístupu. Pro pomoc
s uplatňováním nového nástroje CLLD v evropských politikách je zapotřebí zpracovat podrobnou hodnotící analýzu toho,
jak k němu daný členský stát přistoupil, včetně doporučení k efektivnímu uplatňování. Zároveň takto vznikne studie
s příklady dobré praxe, ale i s popisem neúspěchů, kterých je zapotřebí se do budoucna vyvarovat. EHSV má zájem se na
zpracování takové studie podílet spolu s odpovědnými útvary Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady i Výboru
regionů. Studie by mohla být základem pro vznik meziskupiny CLLD, interinstitucionální platformy.

(1)

Pro období 2014–2020 jsou v nařízení o společných ustanoveních 1303/2013 definovány tři různé integrované přístupy: CLLD je
jedním z nich, spolu s integrovanými územními investicemi (ITI) a společnými akčními plány.
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EHSV v komunitně vedeném místním rozvoji podporuje:

a) vícefondové financování – sledovat a upevňovat metodu CLLD v rámci vícefondového financování napříč Evropou
i programy EU, zasadit se o co nejrychlejší spuštění dalšího programovacího období;

b) sjednocování postupů a přístupů – podpora vysoké kvalitativní úrovně CLLD v EU, standardizace působení MAS (2)
(místních akčních skupin) a vzájemné předávání dobré praxe, podpora pokrytí bílých míst, aby bylo možné rozšířit
metodu LEADER územně i tematicky – podmínka úspěšného fungování metody LEADER/CLLD v rámci různých
programů EU;

c) vytváření sítí a spolupráci – základní podmínka kvalitního fungování metody CLLD – realizace projektů spolupráce
v existujících sítích a vytváření sítí na regionální, národní a evropské úrovni, nutnost, aby náklady na vytváření a činnost
sítí byly uznatelné (včetně členských příspěvků);

d) rozšíření metody – podporovat uplatňování metody CLLD s přesahem i mimo evropské území v rámci např.
předvstupního jednání či rozvojové politiky;

e) zjednodušování procesu – nezahltit tyto malé subjekty na místní úrovni přílišnou agendou administrativy, všude tam,
kde je to možné, zredukovat výkaznictví na nejnižší možnou, leč důvěryhodnou úroveň, nedopustit, aby zodpovědné
orgány prováděly změny pravidel v průběhu implementace ESI fondů, okamžitě plošně zahájit programy poskytující
informace a semináře umožňující výměnu dobrých zkušeností a podporující místní veřejné i soukromé aktéry;

f) budování kapacit sociálních a hospodářských partnerů, spolu s aktéry občanské společnosti, aby co největší
počet partnerů mohl navrhnout aktivní přístup k CLLD před ukončením návrhového období (31. 12. 2017).

1.12.
Metodika CLLD je plně použitelná nejen pro zdroje ESI fondů, ale je ji možné použít i pro přerozdělování
prostředků z vlastních zdrojů (z místní, regionální i národní úrovně). Proto je důležité, aby strategie rozvoje, konkrétní
projekty a způsoby jejich implementace nebyly vytvářeny podle předpokládaných zdrojů EU, ale aby zobrazily skutečnou
potřebu změny kvality života místní komunity.

1.13.
EHSV považuje za zásadní důrazné setrvání na základních principech metody CLLD. Je třeba, aby vyvážené
partnerství s účastí místní komunity bylo ex-ante podmínkou pro získání dotačních prostředků. Pro efektivní místní rozvoj
je zapotřebí nepřipustit formalismy, kdy je v zájmu získání dotačních prostředků pouze deklarován partnerský přístup, ale
v praxi naplněn není. Musí být vyvinut efektivní systém kontroly a dohledu proti zneužití principu CLLD.

1.14.
EHSV konstatuje, že neopomenutelným faktorem nejen v době ekonomické krize je u tohoto nástroje
transparentnost toků z veřejného rozpočtu, zvýšení důvěry mezi orgány veřejné správy a obyvateli a efektivita
investovaných prostředků. Podobné partnerské přístupy prosazuje rovněž OSN, OECD, Světová banka a další instituce. Jde
o rozšířený přístup – podporující využívání metod CLLD mimo Evropu, například při předvstupních jednáních o politice
rozvoje a ve snaze dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN na rok 2015 a závazků v oblasti změny klimatu.

(2)

Vyžadovat a zajistit shodné podmínky pro působení nástroje CLLD v členských státech EU, v souladu s principy metody i s ohledem
na národní a regionální specifika
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1.15.
EHSV definuje možné výzvy pro budoucí období v CLLD týkající se zjednodušení a omezení administrativní
zátěže:
a) podporovat vytvoření a rozvoj alternativních nezávislých rozhodčích/smírčích systémů (platforem), složených z expertů,
pro rychlé a jednoduché řešení administrativních a finančních problémů ev. konfliktů mezi řídícími jednotkami
operačních programů a projektovým managementem jednotlivých partnerství (obdoba finančních auditorů, ovšem ne
pouze pro finanční oblast);
b) do praxe prosadit princip, aby se implementační orgány (vč. kontrol monitorovacích zpráv) zabývaly a) výstupy,
výsledky, přínosy a dopady projektů, b) oprávněností nákladů a c) dodržením termínů, nikoliv detaily, které vznikají na
cestě k těmto výsledkům;
c) vyhlašovat v daném území rovněž výzvy pro „integrované projekty“, předkládané více uchazeči (obdoba přístupu
EQUAL);
d) ve finanční oblasti změnit dosavadní pojetí nesrovnalostí a výklad pojmu porušení rozpočtové kázně:
— nepoužívat nepřiměřeně tvrdý výklad u bagatelních, „eurových“ případů: neprověřovat a nepovažovat za
nesrovnalost případy, kdy není správně zaúčtována či chybí částka např. do 10 (nebo 40) EUR,
— současně jestliže je škoda nižší než náklady na její odstranění (na straně příjemce i kontrolního orgánu), měla by
zůstat neřešena, třebaže zaevidována a kumulována s dalšími malými škodami.
1.16.
EHSV doporučuje pro různé typy využití programu CLLD použít rozlišnou terminologii, stejně jako je to v případu
venkovských místních akčních skupin a místních akčních skupin v oblasti rybolovu. Pro městské MAS například název
„městská partnerství“, pro CLLD v městském (urbánním) prostoru CLLD-U. Toto by napomohlo k lepšímu rozlišení, o jaký
prostor se jedná, a také k rozlišení finančních toků, kam směřují. Zároveň doporučujeme podle vzoru úspěšného programu
LEADER i pro CLLD zvážit nové pojmenování, zajímavý akronym, který bude lépe přijímán všemi aktéry. Název je nedílnou
součástí propagační kampaně a CLLD může zůstat „pod čarou“ jako název metody.

2. Úvod do problematiky: nástroj CLLD a jeho vznik (program LEADER) – historie, dopady, stanoviska
evropských institucí
2.1.

Základní principy metody LEADER – přidaná hodnota a jejich uplatnění v metodě CLLD:

2.1.1.

Přístup zaměřený na danou oblast

K udržitelnému rozvoji menší definované oblasti program využívá její skutečný potenciál. Bere v potaz její výhody
i nevýhody a vytvořená strategie rozvoje odpovídá jejím skutečným potřebám. Hranice oblasti není definovaná pouze
administrativní hranicí a je flexibilní.

2.1.2.

Přístup zdola nahoru (bottom-up)

Při rozhodování a definování priorit strategie rozvoje přikládáme velký význam zapojení oblastní správy a obyvatel. Důraz
na nejnižší úroveň je tím nejdůležitějším ze sedmi bodů programu. Program se však nesnaží tímto nahrazovat vyšší národní
úroveň, ale spíše podporovat výměnu mezi těmito dvěma úrovněmi.

2.1.3.

Místní akční skupina

Důležitou součástí programu je podpora při zakládání místních skupin. Místní skupiny mají spojit partnery z veřejné,
privátní i dobrovolnické sféry a vést k dialogu o směřování rozvoje oblasti.
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Inovativní přístup

Program podporuje inovaci. Snaží se vytvářet nové produkty, procesy, organizace a trhy. Inovace je dosažena poskytnutím
co největší flexibility místním skupinám.

2.1.5.

Integrovaný a víceoborový přístup

Ve svém přístupu program dává důraz na integraci různých oborů. Oblast ekonomickou, sociální, kulturní a oblast
životního prostředí se program snaží koordinovat a zakomponovat do celistvých projektů.

2.1.6.

Vytváření sítí

Program podporuje zakládání sítí k výměně zkušeností mezi účastníky programu. Sítě jsou jak institucionální –
financované Evropskou komisí, tak méně formální – národní, oblastní a místní.

2.1.7.

Spolupráce

Spolupráce v tomto programu ovšem výměnou zkušeností v rámci sítí nekončí. Místní skupiny mohou přímo
spolupracovat na jednom tematickém projektu.

2.1.8.

Animace území

Pro reálnou práci s obyvateli v území je potřeba je nejen informovat, ale i vytvářet prostředí pro komunikaci a budovat
důvěru v princip, že jejich náměty budou objektivně vyhodnoceny a zapracovány.

2.2.
Výbor regionů považuje CLLD za „klíčový nástroj harmonického rozvoje městských i venkovských oblastí, který
posiluje schopnost rozvíjet vazby s okolními příměstskými a venkovskými oblastmi“ (3).

2.3.
Evropský hospodářský a sociální výbor vydal k partnerské spolupráci a účasti řadu stanovisek, z nichž některé
jsou zde zmíněny pod čarou (4).

2.4.
Evropská komise - materiály pro provádění CLLD, které vycházejí ze zkušenosti metody LEADER: „European
Structural and Investment Funds, Guidance for Member States and Programme Authorities, Guidance for Beneficiaries –
Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors“ (5) a „Guidance on Coommunity Led Local
Development in European Structural and Investment Funds“ (6).

2.5.
Tyto dokumenty by měly být šířeny efektivněji dle skutečné proaktivní strategie poskytování informací. Zároveň je
třeba poskytnout pravidelný prostor pro společná setkání aktérů CLLD a expertů s možností diskuse a porovnávání
přístupu v různých regionech EU. Zázemí k těmto aktivitám by mohl nabídnout např. EHSV.

(3)
(4)

(5)
(6)

Stanovisko Výboru regionů „Komunitně vedený místní rozvoj“, Úř. věst. C 17, 19.1.2013, s. 18.
Stanoviska EHSV: „Správa a partnerství v regionální politice soudržnosti“, Úř. věst. C 77, 31.3.2009, s. 143. „Strategie a programy
politiky soudržnosti (2007–2013)“, Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 141. „Účinné partnerství v politice soudržnosti“, Úř. věst. C 44,
11.2.2011, s. 1. „Úloha a priority politiky soudržnosti v rámci strategie Evropa 2020“, Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 1. „Regionální
politika a inteligentní růst“, Úř. věst. C 318, 29.10.2011, s. 82. „LEADER jako nástroj pro místní rozvoj“, Úř. věst. C 376,
22.12.2011, s. 15. „Obecná ustanovení o strukturálních fondech“, Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 30.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_community_local_development.pdf
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3. Místní akční skupiny (MAS) ve venkovském prostoru a podpora jejich role v období 2014–2020 – veřejný
rozpočet pod veřejnou kontrolou

3.1.
Místní akční skupina je základní jednotkou programu LEADER. Jedná se o místní partnerství, kdy je proporcionální
zastoupení jak sektorů, tak oblastí intervence. MAS má právní subjektivitu a nastavené manažerské a rozhodovací
procedury. Celkový počet MAS v EU podpořených z programů rozvoje venkova a jiných opatření typu LEADER je 2 402
a pokrývají 77 % celkového území EU (7), tj. přibližně 90 % venkovského území a více jak 50 % populace EU (8).

3.2.
Metoda LEADER se osvědčila natolik, že by měla být rozšiřována pokud možno na celé území venkovského
prostoru v EU. Zároveň je nutné zajistit kompatibilitu pravidel pro mezinárodní spolupráci mezi MAS z různých členských
států.

3.3.

Mezi navrhované priority programu pro období 2014–2020 lze rovněž uvést:

a) mládež na venkově – mladí z center do venkovských oblastí, vhodné prostřednictvím využití CLLD, zatraktivnění
venkovského prostoru pro mladou generaci, podpora rozvoje a dostupnosti informačních technologií, podpora
vzdělávání;

b) místní ekonomiku – podpora místní ekonomiky, podpora drobného podnikání mimozemědělských subjektů (např.
revitalizace živností a mikropodniků) a malých a středních podnikatelů;

c) sociální podnikání – posílení sociálního podnikání na místní úrovni v inovativních sektorech, s dopadem na tvorbu
pracovních míst a udržitelný rozvoj (např. cestovní ruch, obnovitelné zdroje energie nebo kulturní a sportovní aktivity).
Je zásadní, že sociální ekonomika je uznávána místními, národními a evropskými aktéry a ostatními ekonomickými
partnery jako klíčový aktér pro místní ekonomický a sociální rozvoj. Evropské instituce by měly navrhnout kampaně ke
zvýraznění příspěvku sociální ekonomiky místnímu rozvoji. Dále by měly definovat obecné pokyny k zahrnutí
sociálních podniků do partnerství místního rozvoje. Proto EHSV navrhuje vytváření družstev a jiných sociálních
podniků pomocí veřejných a soukromých poradenských služeb podpořených podnikateli a podnikatelskými inkubátory
na místní úrovni. EHSV podporuje propagaci partnerství mezi místními sociálními podniky a místní a regionální
správou k poskytování potřebných služeb (např. sociální začleňování, vzdělávání);

d) zdravou produkci potravin a regionální produkty;

e) rozvoj technické infrastruktury (např. čistírny odpadních vod, vč. domovních a kořenových);

f) přechod k udržitelné, nízkouhlíkové společnosti. To by mohlo být reflektováno v ukazatelích a cílech CLLD
navázaných na udržitelnost, emise uhlíku, odolnost a dosažení cílů EU v oblasti udržitelného rozvoje a klimatických
změn stejně jako v cílech udržitelného rozvoje OSN na rok 2015 a v závazcích v oblasti změny klimatu.

g) efektivní využívání stávajících sítí (např. celostátní sítě pro venkov – National Rural Networks).

4. Příměstský prostor a místní akční skupiny v oblasti rybolovu – specifické výzvy

4.1.
Prostředí mezi městem a venkovem v těsném sousedství skýtá prostor pro efektivní využití CLLD. Tento typ nástroje
umožní reagovat na měnící se prostorové chování a povede k zohlednění funkčních vazeb v území. Vazby mezi městem
a příměstským venkovem jsou velmi výrazné a zaslouží si specifický přístup.

(7)
(8)

European Network for Rural Development (ENRD), LEADER Infographic
Depoele, van L., „Local development strategies in the EU“, The Case of LEADER in Rural Development, s. 4:
http://www.eurolocaldevelopment.org/wp-content/uploads/2013/03/local_development_strategies_in_the_eu-.pdf
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4.2.
Příměstský prostor vykazuje specifické problémy (výzvy), které je možné prostřednictvím CLLD řešit. Základní
výzvy představuje udržitelná mobilita, budování sociálně soudržné společnosti, stanovení priorit pro využívání půdy.
Příměstský prostor se nachází v zázemí měst nad 25 000 obyvatel. Za zmínku slouží společný výzkumný projekt OECD
a EK „Rurban“, který měl za cíl identifikovat a vyhodnotit formální i neformální městsko-venkovská partnerství a jejich
přínos pro místní rozvoj (9).

4.3.
Od roku 2007 se rovněž využíval místní rozvoj v rámci Evropského rybářského fondu k podpoře udržitelného
rozvoje rybářských společenství prostřednictvím místních akčních skupin v oblasti rybolovu.

5. Městský prostor – aktivizace obyvatelstva a zajištění financování místního rozvoje

5.1.
Jednotná definice pro městský prostor neexistuje, předpokládáme využití národních a lokálních pravidel a zvyklostí.
U venkovského prostoru se používá kritérium maximální velikosti města s počtem obyvatel 25 000. Analogicky lze toto
využít i u městských oblastí (v tomto případě při zohlednění minimálního počtu obyvatel 10 000 a maximálního 150 000).
Veřejná správa by byla zastoupena svými zástupci, kteří mají za dané území zodpovědnost, nejlépe kombinací z centrálního
magistrátu města a z městské části/městských částí (např. určité čtvrti, sociálně vyloučené lokality, oblasti města s určitým
druhem problémů apod.).

5.2.
Jako zdroj inspirace lze využít zkušeností konkrétních měst, které byly nasbírány prostřednictvím zapojení do
operačního programu (OP) Urbact II, European Knowledge Development Platform (10) (výhledově do Urban Development
Platform) (11). Za zmínku stojí i zkušenost z Transition Towns (Měst změny) a Permaculture communities, kde několik tisíc
místních komunit v celé EU úspěšně propagovalo komunitně vedený udržitelný rozvoj.

5.3.
Dvacet let zkušeností na venkově také znamená, že venkov bude učit města, pro začátek například na přechodné
období, které bude vyhodnoceno. V praxi tak spolu s další expertní podporou a coachingem dojde k úspěšnému transferu
metodiky.

5.4.
Již v programovém období 2007–2013 byly na úrovni měst vytvářeny poradní orgány v podobě místních
podpůrných skupin Urbact (Urbact Local Support Group), které byly zapojeny do procesu tvorby místních akčních plánů
(Local Action Plan). Oproti metodě LEADER a CLLD se ovšem jednalo o expertní poradní volnější sdružení, které striktně
nepožaduje zastoupení jednotlivých sektorů. Složení těchto skupin se řídilo tematickým zaměřením konkrétního řešeného
projektu. Výstupy místních podpůrných skupin nebyly ze strany OP Urbact II finančně podporovány. Pro zefektivnění
fungování partnerského principu i v městském prostředí je nutné, aby partnerství byla utvářena na bázi CLLD a měla
k dispozici finanční prostředky k zajištění fungování. „Tento přístup může být rovněž aplikován v městských oblastech a v oblastech
středních a malých měst s jejich funkčním zázemím, v roli místních a sub-regionálních center (12).“

5.5.
Vzhledem k problémům řešeným ve městech jsou různé operační programy vhodným nástrojem pro financování
pilotních projektů prostřednictvím CLLD. Navrhujeme proto metodu komunitně vedeného místního rozvoje a jí vytvořené
strategie v pilotních programech využít k financování na území měst (např. i v oblastech životního prostředí, ochrany
kulturních památek a dědictví atd.) (13).

5.6.
Bylo by vhodné shromáždit příklady dobré praxe rozvoje měst prostřednictvím partnerského přístupu z různých
členských států, které by mohly být součástí studie zmíněné v odstavci 1.10. Vodítkem pro práci v partnerství může být
i zpracovaný kodex „Zásada partnerství při provádění fondů společného strategického rámce – prvky evropského kodexu
chování pro partnerství“ (14).

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

http://www.oecd.org/regional/rurbanrural-urbanpartnerships.htm
www.eukn.org
http://www.emi-network.eu/Sharing_knowledge/News_on_EU_policy/Cohesion_Policy_2014_2020_negotiations_about_the_urban_dimension
Asociace polských měst, leden 2014, http://ldnet.eu/CLLD+in+urban+areas
Vedle uplatnění nástroje CLLD je relevantním integrovaným nástrojem i integrovaná územní investice (ITI). Současné uplatnění
těchto nástrojů povede k synergickým účinkům.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_cs.pdf
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6. Jak dosáhnout plošného a častějšího užití CLLD?
6.1.
Komunitně vedený místní rozvoj má pomáhat občanům ve smysluplném a udržitelném rozvoji jejich obcí a měst.
Občané se prostřednictvím CLLD mohou přímo podílet na zvyšování kvality života ve své komunitě, jde o skutečný
inkluzivní růst s viditelnými výsledky na místní úrovni. Pochopitelně při zavádění CLLD je potřeba vyčlenit zdroje na
budování kapacit, aby všichni partneři mohli být v roli partnerů, nikoliv jen pozorovatelů procesu a mohli se aktivně
podílet na horizontálním partnerství ve smyslu víceúrovňové správy. Dále je třeba podpořit coaching a mentoring od
zkušenějších aktérů a expertů, čili vzdělávání a školení. Současný návrh musí souběžně analyzovat a vysvětlit důvody
efektivity a úspěchu metody LEADER a zdůvodnit, proč by metoda CLLD měla být rozšířena na všechny programy ESI
fondů pro dosažení úspěchu politiky soudržnosti.
6.2.
Tam, kde dosud nebylo k metodě přistoupeno, je třeba využít střednědobé hodnocení ke spuštění tohoto přístupu
v evropských strukturálních a investičních fondech (ESI fondech) 2014–2020.
6.3.
Důležitým aspektem je výměna expertních znalostí sociálních a hospodářských partnerů, zástupců občanské
společnosti, samosprávy a státní správy, která by měla být mnohostranně podporována.
6.4.
Formulace strategií CLLD vyžaduje určitý čas, nicméně je důležité, aby v daném období byl rovněž dostatek času na
jejich provádění a dostatečný rozpočet pro financování jednotlivých opatření. Příliš dlouhá příprava bez dopadu v území
(formou realizovaných projektů), stejně jako urychlené financování aktivit (z důvodu konce období čerpání) vede
k nedůvěře v tento nástroj.
6.5.
Dalšími problémy, které je potřeba pro správné užití CLLD řešit, jsou byrokracie a přílišné administrativní překážky,
pozdní proplácení nákladů, předfinancování projektů z vlastních zdrojů či z půjček, kde úroky nese na bedrech konečný
příjemce. Lze zvážit modely participativního financování, soukromo-veřejné financování, organizovanou účast bankovního
sektoru s garancí státu.
6.6.
Členské státy často vedle předpisů Evropské komise zavádějí další, nevyžádané předpisy „národní“ byrokracie, které
užití dotačních titulů velice komplikují a odrazují žadatele svojí složitostí a možnými důsledky. Některé národní autority se
také snaží minimalizovat náklady na animaci území a administrativu menších MAS, čímž ale může dojít až ke krizi
fungování celého systému.
6.7.
EHVS žádá výcvik školitelů: školení národních/regionálních aktérů by mělo být zabezpečeno na základě článku 5
obecného nařízení (č. 1303/2013) v rámci technické pomoci. Zrovna tak musí být vytvořeny podmínky pro efektivní
vytváření a využívání sítí na regionální, národní a mezinárodní úrovni, neboť práce v sítích přináší výraznou přidanou
hodnotu.
6.8.
Bylo by vhodné shromáždit příklady dobré praxe z různých členských států, které by mohly být součástí studie
zmíněné v odstavci 1.10.
V Bruselu dne 11. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie EU pro alpský region
(průzkumné stanovisko)
(2015/C 230/02)

Zpravodaj: pan Stefano PALMIERI
Dne 27. října 2014 požádala Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
Evropský hospodářský a sociální výbor o vypracování průzkumného stanoviska k tématu
Strategie EU pro alpský region (EUSALP).
Specializovaná sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, kterou Výbor pověřil
přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 18. listopadu 214.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11 prosince 2014 (jednání dne 10. prosince),
přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 132 hlasy pro, nikdo nebyl proti a 3
členové se zdrželi hlasování.
1. Závěry a doporučení
1.1.
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá zvláštní pozornost věnovanou vypracování strategie Evropské
unie pro alpský region (EUSALP), jejímž cílem je podpořit soudržnost a konkurenceschopnost s ohledem na výzvy, jež
samotné země či regiony nejsou schopny uspokojivě řešit obvyklými prostředky.
1.2.
EHSV zdůrazňuje, že dynamika rozvoje alpského regionu je významným způsobem svázána s alpským masívem,
a to i z hlediska jeho identity a nezaměnitelnosti. Alpy jsou spojovacím článkem všech územních celků, jichž se strategie
týká, ať už z ekonomického, sociálního, či environmentálního hlediska.
1.3.
EHSV zdůrazňuje, že státy zainteresované ve strategii EUSALP na sebe vzaly značný politický závazek, a jak
celostátní, tak regionální vlády jsou v tomto ohledu vysoce uvědomělé a zaangažované. Tato uvědomělost je důsledkem
procesu spolupráce, jenž byl v této oblasti započat v 70. letech 20. století.
1.4.
EHSV považuje specifické rysy alpského regionu, jako je fakt, že region zahrnuje jedny z nejkonkurenceschopnějších
územních celků na světě, dále pak hospodářské a sociální nerovnosti mezi ‘venkovskými a horskými oblastmi’ a ‘městskými
oblastmi a městy’, přírodní a kulturní bohatství a obrovskou koncentraci dopravních toků za určující a charakteristické
prvky oblasti.
1.5.
Jestliže na jednu stranu EHSV souhlasí s obecným pojetím strategie, pokud jde o cíle, pilíře a priority, jež jsou
v souladu s obsahem diskusního dokumentu, na stranu druhou se domnívá, že co se týče ‘akčního plánu’, je třeba do něj
začlenit tyto cíle, pilíře a priority a je třeba je zlepšit.
1.6.
EHSV bere na vědomí skutečnost, že území, na něž se bude EUSALP vztahovat, se vyznačuje z evropského hlediska
vysoce nadprůměrnou úrovní hospodářského rozvoje, environmentální udržitelnosti a sociální soudržnosti. Navzdory této
charakteristice klade hospodářská a finanční krize a změny, jež jsou důsledkem globalizace hospodářství a trhů, před celý
makroregion významné výzvy vyžadující citlivý přístup. Z těchto důvodů má EHSV za to, že pro účely stimulace
ekonomické konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti Evropy je vysoce důležité, aby byl splněn obecný cíl EUSALP,
totiž zajistit, aby se tento region udržel mezi nejatraktivnějšími regiony Evropy díky lepšímu využívání vlastních zdrojů a příležitostí
k udržitelnému a inovativnímu rozvoji (1).
1.7.
Dle názoru EHSV je zásadní posílit holistický přístup k rozvoji této strategie formou stanovení nových, přesnějších
cílů, jak je uvedeno v odstavci 4.4.
1.8.
EHSV by si přál, aby byla v rámci ‘akčního plánu’ EUSALP posílena vzájemná provázanost a soudržnost mezi
prioritami týkajícími se konkurenceschopnosti (pilíř 1) a prioritami vztahujícími se k udržitelnosti (pilíř 3), aby tak bylo
zajištěno naplnění cílů v oblasti rozvoje a zároveň nebyly ohroženy potřeby a příležitosti budoucích generací.

(1)

Evropská komise, konzultační dokument – Strategie EU pro alpský region (EUSALP).
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1.9.
Co se týče ‘prvního pilíře’, EHSV považuje za věc klíčového významu zajistit udržitelný růst a podporovat plnou
zaměstnanost, inovace, konkurenceschopnost a soudržnost alpského regionu prostřednictvím vzájemné solidarity mezi
horskými a městskými oblastmi. Pokud jde o otázku priorit, jsou rozvedeny v odstavci 5.2.
1.10.
V souvislosti s ‘druhým pilířem’ podporuje EHSV prosazování územního rozvoje založeného na spolupráci mezi
vnitřními a vnějšími územními systémy, na dostupnosti služeb, udržitelné mobilitě a posílení dopravy a infrastruktury pro
komunikaci. Pokud jde o otázku priorit, jsou rozvedeny v odstavci 5.3.
1.11.
Co se týče ‘třetího pilíře’, EHSV považuje za věc zásadního významu zvýšit úsilí o udržitelnou správu a o ochranu
životního prostředí a rovněž úsilí o zhodnocení územního kapitálu regionu. Pokud jde o otázku priorit, jsou rozvedeny
v odstavci 5.4.
1.12.
EHSV je toho mínění, že bez silné správy a finančních zdrojů určených výhradně na podporu budování kapacit
zde existuje riziko, že strategie EUSALP ztratí na efektivitě a sníží se i její strategický význam. V této souvislosti EHSV
v souladu se závěry Rady požaduje, aby byl vypracován akční plán založený na vzájemné doplňkovosti mezi programy
financování, koordinaci institucionálních nástrojů a definování nových projektů makroregionálního charakteru (2).
1.13.
EHSV je – s ohledem na závěry stanoviska k tématu Správa a řízení makroregionálních strategií (3) – toho názoru,
že vypracování i provádění strategie EUSALP vyžaduje specifický systém správy založený na spolupráci a koordinaci. V této
souvislosti se EHSV domnívá, že pro zajištění účinnosti strategie je nezbytné, aby byla založena na skutečné ‘víceúrovňové
správě’ (4), tak aby byla schopna zhodnotit i ‘horizontální rozměr’ (účast občanské společnosti), který doplní a zlepší
‘vertikální rozměr’ (účast místních a regionálních orgánů) při plném respektování zásady subsidiarity a proporcionality (5).
1.14.
EHSV by si přál, aby byla organizovaná občanská společnost zapojena do budování kapacit, a pozitivně hodnotí
zřízení ‘stálého fóra’, v němž jsou zastoupeny a podporovány sociální a hospodářské subjekty z alpského regionu.
1.15.
EHSV považuje za věc zásadního významu podporu zaměstnanosti, se zvláštním zaměřením na mladé lidi a na
dlouhodobě nezaměstnané. Za důležité považuje také zásahy, jejichž cílem je podpora sociálních investic, a přizpůsobení
systémů sociální ochrany.

2. Strategie EU pro alpský region: obecné připomínky
2.1.
Cílem tohoto stanoviska je zhodnotit dokument předložený k veřejné konzultaci týkající se strategie EU pro alpský
region (6), dále jen EUSALP, i s odkazem na stanoviska k makroregionálním strategiím, která Výbor přijal v minulosti.
2.2.
Alpský region zahrnuje 5 členských států (Itálii, Francii, Rakousko, Německo a Slovinsko) a dvě třetí země
(Švýcarsko a Lichtenštejnsko) a rozkládá se na ploše 450 000 km2, na níž žije 70 milionů obyvatel.
2.2.1.
Územní systémy, jichž se EUSALP týká, jsou úzce spjaty s Alpami, jež jsou nejen znakem identity
a nezaměnitelnosti, ale jsou rovněž spojovacím článkem těchto územních celků z ekonomického, logistického
a environmetálního hlediska (7).
2.3.
V oblasti makroregionální politiky, již EU provádí od roku 2009, nabývá geografické vymezení EUSALP na
zásadním významu, neboť rozšiřuje makroregionální koncepci směrem k západnímu Středomoří (8). Kromě toho má
rovněž význam strategický, a to z pohledu ‘evropské politiky soudržnosti’, a důležitý je i aspekt kontinuity v souvislosti se
strategií EU pro region Baltského moře (EUSBSR) (9), strategií EU pro Podunají (EUSADR) (10) a strategií EU pro jadranskojónský region (EUSAIR) (11).

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Závěry Evropské rady, EUCO 23/1/11 REV 1, 23. a 24. června 2011.
Úř. věst. C 12, 15.1.2015, s. 64.
Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných (CdR 020/2009).
Evropská komise: Evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů, C(2013) 9651
final.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/eusalp/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/eusalp/
Stanovisko EHSV: Na cestě k makroregionální strategii EU pro rozvoj hospodářské, sociální a územní soudržnosti ve Středomoří,
Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 1.
http://www.balticsea-region-strategy.eu
http://www.danube-region.eu
http://www.ai-macroregion.eu
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2.4.
Od 70. let 20. století rozvíjejí alpské regiony navzdory státním hranicím, jež je historicky rozdělovaly, společné
vědomí v otázce potřeby vytvořit alpský územní systém pojatý jako jeden útvar, jejž je třeba zachovat a posílit. Na základě
toho byl zahájen soubor iniciativ v oblasti meziregionální, nadnárodní a přeshraniční spolupráce, mezi jejichž základní cíle
patřil cíl podporovat vzájemné pochopení mezi národy, a umožnit tak překonat jazykové, sociálněekonomické a etnické
rozdíly a stimulovat intenzivnější integraci na evropské úrovni (12).

2.5.
Milníky v procesu vzniku EUSALP, jenž by měl být zakončen přijetím strategie Radou do konce roku 2015 (13), byly
‘alpská konference v Bad Ragaz’ (červen 2015) a konference v Grenoblu (říjen 2013).

2.5.1.
U příležitosti konference v Grenoblu (14) byly v politickém usnesení o vypracování strategie EU pro alpský region
stanoveny cíle, příležitosti, jež je třeba využít, a výzvy, kterým je nutné čelit, ve třech hlavních oblastech: konkurenceschopnost,
inovace, zemědělství, lesnictví a cestovní ruch; voda, energie, životní prostředí a klima; přístupnost, komunikace a doprava.

3. Konzultační dokument: obecný rámec, záměry a cíle

3.1.
Ve strategii EUSALP je ‘alpský masív’ charakteristickým prvkem celého prostoru spolupráce. Široká různorodost
území je jedním z hlavních charakteristických znaků, jež alpský region odlišují od ostatních částí Evropy: horské oblasti
a okolní oblasti předhůří, přístupná i ta vzdálenější údolí, nížiny a náhorní plošiny, metropolitní oblasti a města.

3.1.1.
Za účelem usnadnění identifikace oblastí, na něž by měly být zaměřeny cíle a priority EUSALP, je následně
uvedeno pět typů územních kontextů příznačných pro alpský region: ‘alpské metropole’, ‘alpská města’, ‘rostoucí venkovské
oblasti’, ‘ustupující venkovské oblasti’ a ‘turistické oblasti’.

3.2.
Alpský region má řadu specifických vlastností, jež si zasluhují zvláštní pozornost a které odlišují EUSALP od
makroregionálních strategií pro oblast Baltského moře, Podunají a pro jadransko-jónský region: skutečnost, že oblast
zahrnuje jedny z nejrozvinutějších regionů na světě, jež mají konkurenceschopnou ekonomiku, vysokou úroveň kvality
života a sociální a politickou stabilitu; dále se vyznačuje ekonomickými a sociálními rozdíly mezi venkovskými oblastmi,
nížinami a městskými oblastmi; obsahuje jedinečné přírodní dědictví a ekosystémy; její kulturní dědictví je zásadním
prvkem sociální soudržnosti a rozvoje samotného alpského regionu; a dále je to koncentrace dopravních toků, jež je značně
problematická z hlediska přetížení dopravy a ochrany životního prostředí.

3.3.
Obecným cílem strategie EUSALP je zajistit, aby se tento region udržel mezi nejatraktivnějšími regiony Evropy díky
co nejlepšímu využívání vlastních zdrojů a příležitostí k udržitelnému a inovativnímu rozvoji.

3.3.1.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit vztahujících se ke třem ‘tematickým pilířům’: zvýšení
konkurenceschopnosti, prosperity a soudržnosti, zajištění dostupnosti a propojení všem obyvatelům a zajištění
udržitelnosti.

3.3.2.

Pr vní pilíř: zvýšit konkurenceschopnost, prosper itu a soudržnost v alpském regionu

3.3.2.1.
Alpský region je největším evropským hospodářským a výrobním centrem s vysokým rozvojovým potenciálem,
avšak nedostatečná hospodářská, sociální i územní soudržnost zde stále představuje problém. Hory komplikují homogenní
rozvoj oblasti. Cílem strategie EUSALP je podpořit v regionu inovativní hospodářský rozvoj prostřednictvím vytvoření
vyváženějšího modelu, jenž by zároveň zohlednil rozmanitost a specifické podmínky územních celků. Je nezbytné
stimulovat konkurenceschopné hospodářství, v němž bude možné zaručit současně prosperitu, energetickou účinnost,
kvalitu života a tradiční hodnoty, jež jsou pro oblast charakteristické.

(12)
13

( )
(14)

Arge-Alp; Alpe-Adria; Alp-Med; Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino; Alpská úmluva; program ‘Spazio alpino’; přeshraniční
spolupráce.
Evropská rada ve dnech 19. a 20. prosince 2013 – s. 26.
Konference konaná v Grenoblu dne 18. října 2013, jíž se zúčastnili zástupci vlád a předsedové vlád regionů, jichž se týká EUSALP.
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Druhý pilíř: zajistit všem obyvatelům alpského regionu dostupnost a propojení

3.3.3.1.
Je zapotřebí podpořit vyvážený územní rozvoj prostřednictvím modelů mobility šetrných k životnímu
prostředí, udržitelných systémů dopravy, komunikačních služeb a infrastruktury. V rámci evropského systému dopravy
zaujímá alpský region strategické místo, neboť jej protínají obě spojovací osy, tedy osa sever–jih a osa východ–západ.
Nacházejí se zde nejdůležitější dopravní uzly Evropy a alpské průsmyky, jež mají dopad na území systémy vyznačující se
zvláštní zranitelností z hlediska životního prostředí. Je nutné zahájit politiku, jež bude zkoordinována tak, aby uspokojila
potřeby v oblasti dopravy a zajistila dobré životní podmínky obyvatelům a rovnováhu z hlediska životního prostředí.
V alpském regionu musí být koncepce propojení rozšířena tak, aby zahrnula také infrastrukturu a komunikační služby.

3.3.4.

Třetí pilíř: zajistit udržitelnost alpského regionu

3.3.4.1.
Pro region je nezbytné, aby bylo zachováno alpské dědictví a prosazováno udržitelné využívání přírodních
a kulturních zdrojů. Voda, minerální zdroje, biologicky rozmanitá proměnlivá krajina a široké a různorodé kulturní dědictví
jsou charakteristické prvky, jež je třeba chránit a zhodnocovat. Využívání potenciálu zdrojů, jako je voda nebo biomasa,
ekologickým způsobem má zásadní význam pro stimulaci konkurenceschopnosti a soudržnosti oblasti, neboť může
podpořit naplňování strategických cílů, mezi něž patří například energetická soběstačnost a regionální kapacity pro
uskladnění energie.

4. Zvláštní připomínky k makroregionálnímu rozměru alpského regionu
4.1.
Strategie pro alpský region má v zúčastněných zemích silnou politickou podporu a je zde v dobrém povědomí. Pro
EU představuje výzvu a současně velkou příležitost. Posláním strategie je rozvíjet hospodářství, propojit území a chránit
životní prostředí oblasti, jež má enormní význam pro hospodářskou konkurenceschopnost a sociální soudržnost Evropy.
4.2.
Proces přípravy EUSALP vyžaduje strukturovaný dialog mezi různými zúčastněnými subjekty, aby bylo možné
společně určit a řešit specifické potřeby. Zvláštní pozornost je nutné věnovat environmentálnímu, kulturnímu,
hospodářskému a sociálnímu charakteru regionu a rovněž silné vzájemné závislosti mezi městskými a venkovskými
oblastmi. Je proto třeba zahájit široký a otevřený dialog mezi zúčastněnými stranami, aby byla vypracovaná strategie široce
přijata.
4.2.1.
Je důležité koordinovat politiky v zájmu územní soudržnosti. Některá témata v oblastech hospodářských inovací,
způsobů dopravy a životního prostředí jsou vzájemně provázaná a nelze je řešit samostatně na místní úrovni, nýbrž
vyžadují širší perspektivu, kterou nabízí makroregionální úroveň.
4.2.2.
V souvislosti se sdělením týkajícím se správy a řízení makroregionálních strategií (15) je nutné zajistit, aby
‘víceúrovňová správa’ strategie EUSALP měla skutečný ‘horizontální rozměr’ (účast občanské společnosti), který doplní
a zlepší ‘vertikální rozměr’ (účast místních a regionálních orgánů) při plném respektování zásady subsidiarity
a proporcionality.
4.3.
EHSV se domnívá, že EUSALP je základním nástrojem podpory činností alpského regionu souvisejících s otázkami,
jako je ekonomická globalizace, změna klimatu, informační společnost, znalostní ekonomika, demografické změny a pohyb
zboží a osob.
4.4.
Prostřednictvím strategie je možné posílit rozvoj alpského regionu díky holistickému přístupu, jenž umožní
funkčnost a vzájemnou provázanost hospodářského, environmentálního a sociálního rozměru. S ohledem na to a v zájmu
dosažení holistického přístupu založeného na specifických záměrech určil EHSV pět strategických cílů, jež by měly být
zastoupeny v ‘akčním plánu’:
— stimulovat dynamický systém MSP a prosperující podnikání v zájmu zvýšení zaměstnanosti;
— napomáhat zvýšení kapacit založených na tradicích a společenské rozmanitosti;

(15)

Zpráva o správě a řízení makroregionálních strategií, COM(2014) 284 final.
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— prosazovat rovnováhu a rovnost v přístupu ke službám obecného zájmu v celém alpském regionu;
— podporovat sdílenou odpovědnost a rovnoprávnou spolupráci mezi alpskými územními celky;
— podporovat ochranu udržitelné správy biologické rozmanitosti, krajiny a přírodních zdrojů.
4.4.1.
Podporovat dynamický systém MSP a prosperující podnikání v zájmu zvýšení zaměstnanosti EUSALP
musí posilovat kapacity zúčastněných územních systémů, pokud jde o soutěž v rámci globální ekonomiky, a to formou
podpory udržování stávajících a tvorby nových kvalitních pracovních míst.
4.4.2.
Napomáhat zvýšení kapacit založených na tradicích a společenské rozmanitosti. EUSALP musí podporovat
zachování hodnot spjatých s identitou, jež jsou pro zainteresovaná území charakteristické, a současně s tím prosazovat
přístup k hospodářskému rozvoji a sociálnímu začleňování založený na využití místních vědomostí a tradic.
4.4.3.
Podporovat rovnováhu a rovnost v přístupu ke službám obecného zájmu v celém alpském regionu.
Prostřednictvím EUSALP se bude napomáhat zachování a přizpůsobení rámce služeb veřejného zájmu s cílem řešit potřeby
obyvatel této oblasti, přičemž zvláštní pozornost bude věnována obyvatelům žijícím na územích s ‘geografickými
znevýhodněními’.
4.4.4.
Podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci mezi alpskými územními celky. EUSALP poskytne podporu
rovněž novým přístupům ke sdíleným odpovědnostem a rovnoprávné spolupráci mezi územními celky alpského regionu,
jako jsou například vertikální vazby mezi metropolemi a venkovskými a turistickými oblastmi.
4.4.5.
Podporovat ochranu udržitelného řízení biologické rozmanitosti, krajiny a přírodních zdrojů.
Prostřednictvím EUSALP bude třeba podporovat ochranu a udržitelnou správu biologické rozmanitosti, krajiny a přírodních
zdrojů, a to díky nalezení správné rovnováhy mezi opatřeními zaměřenými na ochranu a opatřeními zaměřenými na
přiměřené využívání ekosystémových služeb a produktů. Je rovněž zapotřebí prosazovat zavádění modelů řízení šetrných
k přírodnímu prostředí, jejichž cílem je dosáhnout vyváženějšího rozložení výhod plynoucích z využívání ekosystémových
produktů a služeb mezi různými územními úrovněmi alpského regionu.
4.5.
EHSV má za to, že EUSALP by měla být vypracována v souladu s rozhodnutími přijatými Radou, dle nichž by
jednak makroregionální strategie neměla vyžadovat dodatečné zdroje ani právní předpisy ani řídicí orgány (třikrát NE),
jednak je třeba připravit akční plán založený na vzájemné doplňkovosti programů financování, koordinaci institucionálních
nástrojů a definování nových projektů makroregionálního charakteru. Zvláštní pozornost je třeba věnovat budování
kapacit.
4.5.1.
Zásadně důležité je podle EHSV zapojit do budování kapacit nejen veřejnou správu, ale i zástupce organizované
občanské společnosti. Budování kapacit je možné provádět také formou ‘stálého fóra’, v němž by byly zastoupeny sociální
a hospodářské subjekty.
4.5.2.
EHSV má za to, že značné finanční prostředky, které EU již vyčlenila na regionální programy prostřednictvím
evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020 (16), představují přiměřené prostředky, jež musí být
účinně využity při provádění strategie, a to prostřednictvím lépe koordinovaných opatření podřízených jednotnému
strategickému přístupu. V programovém období 2014–2020 budou k dispozici další možnosti financování, a to
prostřednictvím nástrojů, jako je HORIZONT 2020 (17), COSME (18), CEF (19), EaSI (20), Erasmus+ (21) a LIFE (22).

5. Konkrétní připomínky ke třem pilířům
5.1.
ESHV se domnívá, že v zájmu podpory dosažení strategických cílů stanovených v konzultačním dokumentu
a specifických cílů uvedených v odstavci 4 tohoto stanoviska je velmi důležité stanovit konkrétnější priority v souvislosti se
třemi pilíři EUSALP.
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5.1.1.
Hlavní výzvu, již bude nutné překonat prostřednictvím strategie pro alpský region, představuje harmonizace
a posílení rovnováhy mezi cíli v oblasti hospodářské, environmentální a sociální udržitelnosti.
5.2. První pilíř: Rozvoj Alp – zvýšit konkurenceschopnost, prosperitu a soudržnost v alpském regionu
5.2.1.
EHSV považuje za zásadní zajistit udržitelný růst a podporovat plnou zaměstnanost, inovace, konkurenceschopnost a soudržnost alpského regionu prostřednictvím konsolidace a diverzifikace specifických činností, a to s cílem
stimulovat vzájemnou solidaritu mezi horskými a městskými oblastmi.
5.2.2.

Priority

5.2.2.1.
Podporovat inovace a konkurenceschopnost MSP díky zlepšení systémů pro ‘přístup k financování’, posílení
schopností podniků využívat příležitosti nabízené unijními programy pro období 2014–2020 a systémy ‘zadávání
veřejných zakázek na inovativní záměry’ (a zvláště ‘zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi’ (23)).
5.2.2.2.
Napomáhat posilování procesů rozvoje spjatých se ‘zelenou ekonomikou’ (mimo jiné prostřednictvím vytváření
nových podniků) za využití environmentálních specifik alpského regionu a značných výrobních a inovativních kapacit, jež
jsou pro region příznačné.
5.2.2.3.
Podporovat produkty alpského regionu prostřednictvím politiky ‘povědomí o značce’ nebo prostřednictvím
jednotlivých značek ve spojení s označením původu a územním marketingem. Dalším příkladem přidané hodnoty
a možného způsobu podpory konkurenceschopnosti této oblasti je využívání ‘ekosystémových produktů a služeb’ (24).
5.2.2.4.
Posílit spolupráci mezi vědeckými a technologickými parky, univerzitami, výzkumnými středisky a MSP a zvýšit
kapacity výzkumné infrastruktury a zlepšit propojení této infrastruktury se špičkovými centry světové úrovně. Při přípravě
akčního plánu EUSALP by bylo žádoucí stanovit průřezovou prioritu zaměřenou na podporu činností v oblasti výzkumu
a inovací.
5.2.2.5.
Vypracovat společnou strategii za účelem transformace makroregionálního alpského prostoru v udržitelnou
turistickou destinaci celosvětového významu, a to s využitím přírodního, kulturního a historického dědictví.
5.2.2.6.
Podpořit ‘pracovní místa’ coby ústřední prioritu EUSALP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat mladým
lidem a dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Klíčový význam má podpora tvorby nových stabilních a kvalitních
pracovních míst, přičemž je současně třeba řešit problém týkající se sezónní zaměstnanosti, jenž se dotýká především
turistických oblastí (horských a venkovských) alpského regionu.
5.2.2.7.
Podporovat iniciativy zaměřené na vytvoření jednotného prostoru práce, mobilitu pracovníků, nové stáže
a praxe nadnárodního charakteru, definování mezinárodních vzdělávacích a pracovních programů a plné uznávání
studijních diplomů a profesních kvalifikací. Zvláštní pozornost je nutné věnovat kvalifikaci pracovníků v odvětví cestovního
ruchu, kteří jsou z velké míry zasaženi problémem ‘sezónnosti’.
5.2.2.8.
Podpořit spolupráci mezi různými územními rozměry typickými pro alpský region a posílit úlohu
metropolitních oblastí a měst coby hnací síly konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti.
5.2.2.9.
Napomáhat provádění opatření zaměřených na podporu sociálních investic a uzpůsobování systému sociální
ochrany prostřednictvím rozvoje politik, jež budou v souladu se sdělením Evropské komise o ‘sociálních investicích pro růst
a soudržnost’ (25).
5.2.2.10.
Přijmout opatření na podporu začleňování osob se zdravotním postižením a na předcházení diskriminaci na
základě rasového či etnického původu, věku, sexuální orientace či pohlaví.
5.3. Druhý pilíř: Propojit Alpy – zajistit všem obyvatelům alpského regionu dostupnost a propojení
5.3.1.
EHSV podporuje prosazování územního rozvoje založeného na spolupráci mezi vnitřními a vnějšími územními
systémy, na dostupnosti služeb, udržitelné mobilitě a posílení dopravy a infrastruktury pro komunikaci.

(23)
(24)
(25)

Nařízení č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu EU.
Mezi produkty ekosystémů patří například potraviny, voda, paliva či dřevo, služby tohoto druhu zahrnují zásobování vodou
a čištění ovzduší, přirozenou recyklaci odpadů, vytváření půdy, opylování a mnohé další přírodní regulační mechanismy.
COM(2013) 83 final.
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Priority

5.3.2.1.
Podpořit zavádění inovativních řešení v zájmu zajištění základních služeb v horských a venkovských oblastech
(vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby a mobilita), překonání tzv. digitální propasti a rozvoje širokopásmového připojení
v celé oblasti.
5.3.2.2.
Posílit využívání technologií IKT ve všech oblastech veřejného zájmu (správa, služby zdravotní péče, služby
vyhledávání pracovních příležitostí, distanční vzdělávání, elektronický prodej alpských produktů atd.), zaručit přiměřený
stupeň disponibility veřejných služeb a reagovat na potřeby různých územních systémů alpského regionu, přičemž je nutné
hledat správnou rovnováhu mezi hustotou a dostupností daných služeb.
5.3.2.3.
Prosazovat systémy integrované dopravy s podporou výměn prováděných v rámci různých územních systémů
a zlepšit řízení přepravy zboží i osob s cílem snížit environmentální dopady a zvýšit přínosy pro místní komunity. Mezi
základní předpoklady udržitelného rozvoje dopravy v alpském regionu patří přesun dopravy ze silnice na železnici
a opatření zaměřená na omezení využívání sekundárních alpských koridorů (například formou jednotného mýtného pro
všechny alpské tranzitní koridory).
5.3.2.4.
Vypracovat plány logistické interoperability na úrovni makroregionů a posílit multimodální propojení
infrastrukturních uzlů (přístavů, letišť a logistických středisek) s globální sítí a s napojením na vnitrozemské vodní cesty.
5.3.2.5.
Prosazovat nadnárodní tematické sítě zabývající se aspekty důležitými pro rozvoj alpského regionu, jako je
například řízení rizik, cestovní ruch, sport, lesnictví, zemědělství, energetika a technologické služby.
5.3.2.6.
Zkvalitnit správu v alpském regionu prostřednictvím aktivnějšího zapojení občanské společnosti za současné
podpory zvyšování povědomí a znalostí občanů v souvislosti s tématy, jež pro alpský region klíčová.

5.4. Třetí pilíř: Chránit alpský region – zajistit udržitelnost alpského regionu
5.4.1.
EHSV považuje za věc zásadního významu zvýšit úsilí o udržitelnou správu a o ochranu životního prostředí
a rovněž úsilí o zhodnocení územního kapitálu regionu.

5.4.2.

Priority

5.4.2.1.
Přizpůsobit opatření zaměřená na podporu hospodářského rozvoje alpského regionu závazkům přijatým
v oblasti boje proti změně klimatu tím, že se zruší vazba mezi růstem a konkurenceschopností zúčastněných územních
systémů EUSALP a spotřebou přírodních zdrojů a surovin.
5.4.2.2.
Zvýšit povědomí místních komunit alpského regionu o významu ekosystémových služeb a spravedlivé
a udržitelné správy přírodního bohatství. Alpy jsou nejvýznamnější oblastí Evropy z hlediska zásobování vodou. Je proto
zásadně důležité posílit opatření zaměřená na zlepšení správy vodních zásob a povodí řek v alpském regionu.
5.4.2.3.
Prosazovat iniciativy zaměřené na podporu harmonizace opatření, jejichž cílem je zachování biologické
rozmanitosti a krajiny alpského regionu a na jejich využívání způsobem šetrným k životnímu prostředí.
5.4.2.4.
Rozvíjet nástroje a postupy nadnárodního charakteru zaměřené na prevenci a snižování rizik (záplavy, sesuny
půdy, laviny, lesní požáry atd.), integrovanou správu lesů (ať už z hlediska ekologického a přírodního významu nebo jako
hospodářského zdroje) a problémy související s využíváním půdy (zhutnění půdy a rozpínání měst).
5.4.2.5.
Napomáhat přechodu na energetický systém nevyužívající uhlík díky zavedení iniciativ podporujících
energetickou účinnost, zavádění decentralizovaných distribučních sítí založených na obnovitelných zdrojích energie
a zkvalitňování modelů zástavby a veřejné dopravy založených na koncepci úspory energie.
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5.4.2.6.
Rozvíjet a zavádět systémy integrované mobility za účelem snížení závislosti na automobilech a jejich používání,
podporovat veřejnou dopravu jako službu veřejného zájmu a tam, kde je to možné, prosazovat způsoby dopravy na
‘obnovitelný’ pohon.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kapacita letišť v EU
(průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise)
(2015/C 230/03)

Zpravodaj: Jacek KRAWCZYK

Dne 4. září 2014 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor na téma

Kapacita letišť v EU (průzkumné stanovisko).

Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost, kterou Výbor pověřil
přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 11. listopadu 2014.

Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince),
přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 117 hlasy pro, žádný hlas nebyl proti a 1
člen se zdržel hlasování.

1. Závěry a doporučení

1.1.
Pro řešení nedostatku kapacity se musí efektivněji využívat vybavení stávajících letišť v EU. Vhodným řešením by
mohla být větší intermodalita, lepší propojitelnost, efektivnější využívání vedlejších letištních uzlů a menších letišť, větší
letadla a optimalizace postupů. Užitečné by rovněž bylo přijetí balíčku předpisů týkajících se letišť a provádění jednotného
evropského nebe a SESAR. Kapacita letišť se musí stát jedním z plnohodnotných pilířů jednotného evropského nebe.

1.2.
V dlouhodobém horizontu bude potřeba vybudovat letištní kapacitu ve formě infrastruktury, např. terminálů
a vzletových/přistávacích drah. Hlavním účelem této expanze musí být zlepšení propojitelnosti na udržitelném finančním
základě. Uzlová letiště v EU musí dostat reálné možnosti, jak uspokojit rostoucí poptávku, mezi něž patří zkrácení procesu
plánování, aby mohla rychle reagovat na veškerou poptávku, která vznikne.

1.3.
Expanze letišť by v případech, kdy je odůvodněná, měla probíhat vyváženě. Zaprvé, letiště mají pozitivní
ekonomický dopad na přilehlou oblast. EHSV je jasné, že se tento pozitivní dopad musí zachovat. Zadruhé,
environmentální otázky se musí posuzovat transparentně. Zatřetí, expanze letišť má veřejný rozměr. Proto je zapotřebí
veřejný dialog, mezi jehož účastníky patří např. řízení letového provozu, letištní orgány, letecké společnosti, regionální
strany, místní obyvatelé, vláda atd.

1.4.
EHSV je přesvědčen, že je zásadně důležité, aby členské státy okamžitě přijaly opatření týkající se územního
plánování a řízení využití půdy. Rozvoji letišť jinak bude bránit mnoho neočekávaných a zbytečných překážek a v některých
případech bude ohrožena rovněž stávající kapacita letišť.

1.5.
Stávající regionální letiště by se měla rozvíjet pouze za předpokladu jasné poptávky po vyšším provozu. Vlády
členských států by měly identifikovat výzvy týkající se kapacity a vytyčit strategie jejich řešení. EU by kromě povinnosti
veřejné služby měla přestat financovat rozvoj nové regionální kapacity „na zelené louce“, aniž by však byla dotčena pravidla
uvedená v článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

1.6.
EHSV považuje za velmi cenné nové pokyny EU pro státní podporu letišť a leteckých společností, protože poskytují
právní jistotu. Zachování provozu neudržitelných regionálních letišť bude konečně prověřeno na základě společných
kritérií.

1.7.
Pokud mají letiště sebevědomě řešit krizi kapacity, je nutná důslednost a jasnost regulačního postupu, aby byly
poskytnuty potřebné pobídky k zaručení dlouhodobých investic do infrastruktury.
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1.8.
Kapacita letišť má i politický rozměr. EHSV je pevně přesvědčen, že EU musí společně s členskými státy
a zúčastněnými stranami učinit obecné strategické rozhodnutí ohledně toho, která letiště budou důležitá pro systém a měla
by být v nadcházejících letech postavena do popředí. K udržení konkurenceschopnosti letectví EU na globalizovaných trzích
je naléhavě zapotřebí integrovaná evropská strategie pro letectví, v níž by se vzaly v úvahu hospodářské, environmentální
a sociální aspekty a rovněž vytváření pracovních míst.

1.9.
Je potřeba posoudit infrastrukturní projekty, jež v posledních letech spolufinancovala EU. EHSV je potěšen, že se
Evropský účetní dvůr zavázal k provedení této důležité činnosti. O závěrech a doporučeních vyplývajících z této činnosti by
se mělo veřejně diskutovat.

1.10.
EHSV se domnívá, že by Komise měla zjednodušit a racionalizovat struktury, které řídí letectví v EU, zejména
letiště EU. Komise potřebuje úplná a spolehlivá data a informace o činnosti letišť v EU. Tato data nejsou v současnosti
k dispozici. EHSV žádá správu letišť a veřejné orgány, aby je poskytly.

2. Úvod

2.1.
Letiště v EU jsou cenným přínosem, přesto bude několik hlavních letišť v nadcházejících letech trpět rostoucí
přetížeností, zatímco mnoho dalších bude využito nedostatečně. Lze tvrdit, že v EU existuje dostatečná kapacita, otázkou
však je, zda na pravém místě.

2.2.
Veřejná diskuse o kapacitě letišť probíhala v uplynulých letech zejména ve dvou souvislostech. Jednak v souvislosti
s poklesem kapacit hlavních letištních uzlů ve prospěch konkurentů ze zemí mimo EU/mimo Evropu – např. Turecka
a zemí Perského zálivu, jednak se „syndromem Ryanair“, tzn. že nízkonákladové letecké společnosti rychle zvýšily provoz
na malých regionálních letištích, nestaly se však jejich dlouhodobě stabilními uživateli. Problém je ale mnohem hlubší.

2.3.
Komise zveřejnila v roce 2007 sdělení Akční plán pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě, v němž
popsala rostoucí propast mezi kapacitou a poptávkou v řadě uzlů EU (1) a navrhla několik opatření k lepšímu využívání
stávající kapacity. Evropský parlament přijal v reakci na akční plán Komise v roce 2007 zprávu z vlastního podnětu, v níž
sdělení Komise uvítal a zabýval se významem otázky krize kapacity letišť.

2.4.
V roce 2011 zveřejnila Komise v rámci tzv. balíčku pro lepší letiště další sdělení (2) o kapacitě, v němž za hlavní
výzvy stojící před evropskými letišti označila kapacitu a kvalitu.

2.5.
Eurocontrol několikrát (v letech 2004, 2008 a 2013) spustil svoji studii Výzvy růstu (Challenges of Growth), v níž
předpověděl krizi kapacity v nadcházejících 20 letech.

2.6.
Taková úroveň aktivity je dokladem naléhavosti otázky kapacity. Letectví již dosáhlo významných výsledků.
Optimalizace kapacity a účinnosti proběhla ve všech oblastech činnosti. Mezi zlepšení patří:

— vyšší počet lepších intermodálních spojení na letiště a z letišť;

— reorganizace interních postupů v celém leteckém systému (včetně konsolidace);

— zavádění společného rozhodování na letišti (A-CDM) na stále vyšším počtu letišť.

(1)
(2)

COM(2006) 819 final, s. 2.
COM(2011) 823 final.
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2.6.1.
Od roku 2004 existuje iniciativa jednotné evropské nebe, jejímž prostřednictvím se zlepšuje využívání
evropského vzdušného prostoru tím, že se zmírňují negativní důsledky jeho fragmentace. Letiště zapojená do jednotného
evropského nebe rovněž přispívají k jeho cílům v rámci projektu pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného
evropského nebe (SESAR). Bez pozemní kapacity je úspěch jednotného evropského nebe ohrožen.
2.7.
Komise v současnosti pracuje společně se zúčastněnými stranami z Evropského střediska pro sledování kapacity
letišť na podrobných návrzích budoucí strategie pro letiště. Toto středisko má tři úkoly:
a. pomáhat Komisi při řešení kapacity letišť a výzvy, již představuje kvalita;
b. propagovat sdílení zkušeností a osvědčených postupů v rámci Evropy a mimo Evropu;
c. zajistit informovanější pohled na problém, jeho dopad a možná řešení (včetně postupu).
EHSV vítá zřízení tohoto střediska pro sledování a vyzývá ho, aby pokračovalo ve své práci, jejíž kvalita již byla prokázána.

3. Vývoj evropských letišť v posledním desetiletí
3.1.

V Evropě se nachází více než 450 letišť, a přesto evropským letištím stále hrozí krize kapacity.

3.2.

Mezinárodní rada letišť (ACI) Evropa dělí letiště do následujících skupin:

Skupina letišť podle ACI

Velikost letiště (miliony cestujících za rok)

Počet letišť v Evropě

1

> 25

14

2

10–25

23

3

5–10

34

4

<5

390

Vysoký podíl provozu zajišťuje relativně malý počet letišť. Vysvětlení pro to lze nalézt v různých modelech letišť. Letiště ve
skupině 3 a 4 jsou poněkud malá. Poskytují dvoubodové spojení, směřují dopravu na větší letiště a zajišťují veřejnou službu.
To znamená, že mnoho větších letišť závisí na malých letištích.
Letištní model „hub-and-spoke“ znamená, že na jednom letišti nabízí jedna nebo více leteckých společností integrovanou síť
návazných spojů do široké škály destinací a s vysokou frekvencí (AEA, European Airports, Brusel, 1995, s. 23).
3.2.1.

V dvoubodovém systému cestují cestující z výchozího bodu do své destinace přímo, tj. bez přestupu.

3.2.2.
Oba systémy se vzájemně doplňují, mají pouze odlišné cíle. Hub-and-spoke model se snaží o dosažení co největší
propojitelnosti, zatímco smyslem dvoubodového systému je dosažení co nejvyššího stupně mobility a flexibility.
3.3.
EU již financovala mimořádně vysoký počet projektů letištní infrastruktury. EHSV se domnívá, že chybí veřejně
dostupné informace o těchto investicích a jejich efektivitě při zajišťování dodatečných propojení a efektivity pro veřejnost.
3.4.
EHSV považuje za velmi cenné nově zavedené pokyny EU (3) pro státní podporu letišť a leteckých společností,
protože poskytují právní jistotu. Pokyny kromě toho rozlišují mezi potřebnými letišti (např. jako veřejná služba)

(3)

Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 123.
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a nadbytečnými letišti, tj. letišti, která nejsou schopna krýt svoje provozní náklady ani nejsou potřebná k zachování veřejné
služby.
4. Očekávání růstu v budoucnosti
4.1.
Leteckými trhy budoucnosti jsou asijsko-pacifický region, Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ. Průměrný
roční růst proudů cestujících v těchto regionech bude v období do roku 2032 činit 6–7 %. Průměrné tempo růstu v Evropě
a Severní Americe bude okolo 3 %.
Kromě toho se budují rozsáhlé kapacity mimo EU. Čína vybudovala skoro 80 letišť. Turecko, Dubaj a Singapur
v současnosti budují gigantické platformy, které budou schopny odbavit až 160 milionů cestujících, což je výrazně více než
u letiště, které je v současnosti největší na světě (Atlanta, 96 milionů cestujících).
4.2.
Eurocontrol ve své zprávě Výzvy růstu z roku 2013 uvedl, že v nadcházejících 20 letech dojde k vyčerpání kapacity.
Při nejpravděpodobnějším scénáři nebude v roce 2035 v důsledku omezené kapacity operováno 1,9 milionu letů, což
představuje 12 % poptávky. 20 letišť v Evropě bude přetíženo po více než 6 hodin denně, přičemž v současnosti jsou to
pouze 3 letiště.
4.2.1.
Růst kapacity, k němuž skutečně dojde, nebude na evropských letištích rozložen rovnoměrně. K největšímu růstu
dojde ve východní Evropě, vnitroevropská doprava a podíl severozápadní Evropy naopak poklesnou. EHSV bere tento vývoj
na vědomí a domnívá se, že letiště v Evropě se musejí těmto výzvám postavit.
5. Výzvy růstu
5.1.
EHSV se domnívá, že je zásadně důležité posílit evropskou konkurenceschopnost a přitažlivost pro investice do
letectví. Kriticky důležitá je zde pozemní kapacita.
5.2.
EHSV je přesvědčen, že provádění jednotného evropského nebe má velké zpoždění a že je důležité při čelení výzvě,
již představuje krize kapacity. Již minimalizace zpoždění by měla okamžitý dopad na kapacitu systému a jeho letišť. EHSV
souhlasí s ACI v tom, že by pozemní kapacita měla být plnohodnotným pilířem jednotného evropského nebe a že cíle pro
pozemní kapacitu by měly být v souladu s jeho cíli.
5.3.
Studie Eurocontrol Výzvy růstu navrhuje šest opatření, která by do roku 2035 společně mohla snížit
neuspokojenou poptávku o 42 %, což představuje 800 000 dalších operovaných letů, čili 50 milionů přepravených
cestujících. K těmto řešením patří:
— větší letadla;
— více vysokorychlostních vlaků;
— místní alternativní řešení: letecké společnosti by měly růst tam, kde je volná kapacita;
— lepší využívání malých letišť;
— provádění SESAR;
— konsolidace letových plánů.
5.3.1.
EHSV chápe, že se tato opatření mají zavést za účelem snížení neuspokojené poptávky, domnívá se ale, že nemusí
stačit k uspokojení veškeré poptávky v budoucnu. Kromě toho ne všechna tato opatření je možné uplatnit na každém
z letišť v EU.
5.4.
EHSV se rovněž domnívá, že přijetí balíčku týkajícího se letišť, jak navrhuje Komise, by rovněž pomohlo zajistit
lepší využívání stávajícího vybavení letišť. EHSV žádá, aby probíhající práce Parlamentu a Rady přinesla ambiciózní
výsledky, jak navrhoval ve stanovisku Letištní balíček (4).

(4)

Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 173–178.
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5.5.
V neposlední řadě by se mohlo zdát, že řešení problému nedostatečné kapacity letišť zahrnuje kromě optimalizace
stávající kapacity i budování nové kapacity. To je obtížné, jelikož mnoho letišť už není schopno investovat do další kapacity.
Eurocontrol ve svém vydání zprávy Challenges of Growth z roku 2013 uvádí, že některá letiště byla nucena přehodnotit své
plány expanze v důsledku malých příjmů, potíží se ziskem financování a rostoucího odporu vůči projektům dopravní
infrastruktury.

5.6.
EHSV důrazně doporučuje zhodnotit význam investic do letištní infrastruktury, které EU dosud učinila. EHSV vítá
oznámení Evropského účetního dvora, že na této záležitosti pracuje, a doporučuje, aby se použil široký kontrolní vzorek.

6. Překážky expanze letištní infrastruktury

6.1.
Letiště se při plánování rozšíření své infrastruktury setkávají s několika výzvami. Tyto výzvy či překážky lze rozdělit
do několika skupin:

— finanční a ekonomické výzvy;

— regulační požadavky včetně environmentálních faktorů;

— společenské výzvy, např. rostoucí odpor obyvatelstva;

— politická hlediska.

6.1.1.
Vzhledem k nedávné hospodářské krizi investují letiště zpravidla velmi opatrně. Příjmy na jedné straně obyčejně
klesají. Na druhé straně nesou letiště výdaje za zvyšující se ochranná a bezpečnostní opatření (provozní náklady). Nedávno
zlepšená rozhodnutí o státní podpoře a nové pokyny pro státní podporu komplikují letištím rentabilitu. Zajištění
financování na infrastrukturní projekty se pro letiště stalo vážným problémem.

6.1.2.
Letiště musí podle předpisů splnit řadu požadavků. Administrativní postupy jsou velmi složité, zejména pokud jde
o ochranná a environmentální opatření. EHSV v žádném případě nepopírá důležitost environmentálních požadavků.
K těmto otázkám se však musí přistupovat vyváženě. Komise v tomto směru již dosti pokročila, např. vydáním nařízení
(EU) č. 598/2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci
vyváženého přístupu. Evropské letectví je odvětví vhodné k zelenému růstu. EHSV varuje Komisi zejména před zaváděním
neintegrovaných řešení environmentálních záležitostí. Výbor zdůrazňuje potřebu integrovaných, globálních řešení. V této
souvislosti by vhodným prvním krokem Komise mohlo být zadání rozsáhlého projektu, jehož cílem by bylo zmapovat
a zdokumentovat environmentální omezení, která mají vliv na kapacitu evropských letišť.

6.1.3.
Relativně novým problémem jsou rostoucí společenské výzvy ve formě zvyšujícího se odporu obyvatelstva
k infrastrukturním projektům. Významné projekty rozšiřování hlavních letištních uzlů v EU byly pozastaveny, některé již
po dobu více než deseti let. Jedná se například o eventuální třetí letiště v Paříži, další vzletové/přistávací dráhy na letišti ve
Frankfurtu a Mnichově a diskuse ve Spojeném království/Londýně o tom, jak nejlépe zvýšit kapacitu v multimodální
metropolitní oblasti.

6.1.4.
V důsledku mj. hlukového znečištění roste veřejný odpor. Letiště a letecké společnosti na druhé straně vydávají
obrovské sumy na opatření snižující hluk. Letiště ve Vídni např. spustilo program ochrany před hlukem, do něhož je
zapojeno 12 000 domácností. Celkové náklady se odhadují zhruba na 51 mil. EUR, z nichž 37 mil. EUR bude přímo hradit
Flughafen Wien AG. Letiště v Lutychu a Charleroi mají na odkup nebo zvukovou izolaci 20 816 domácností rozpočet ve
výši 444 mil. EUR. Letiště London Heathrow vynaložilo v období 2007–2011 na opatření ke snižování hluku 37 mil. EUR.

6.1.5.
Vlády členských států by měly identifikovat výzvy týkající se kapacity a vytyčit strategie jejich řešení. V této
souvislosti je patrné, že je zapotřebí pevného vedení na evropské úrovni, které by koordinovalo tyto národní strategie pro
kapacitu a v případě potřeby zajišťovalo finanční poradenství a podporu. Měla by existovat přísná kritéria pro financování
vybavení letišť vznikajícího na zelené louce z prostředků EU. EU by měla financování takových projektů omezit na ty, které
jsou finančně schůdné nebo splňují kritéria povinnosti veřejné služby.

C 230/22

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

6.1.6.
EHSV by rád upozornil na to, že diskuse o kapacitě má i politický rozměr. EHSV je pevně přesvědčen, že EU musí
společně s členskými státy a zúčastněnými stranami učinit obecné strategické rozhodnutí ohledně toho, která letiště budou
důležitá pro systém a měla by být v nadcházejících letech postavena do popředí. Měly by se posoudit a případně
i přehodnotit priority EU, pokud jde o hub-and-spokes model a dvoubodový systém. Více než kdy jindy je zapotřebí
integrovaná evropská politika, v níž by se vzaly v úvahu hospodářské, environmentální a sociální aspekty a rovněž
vytváření pracovních míst.

6.1.7.
V Komisi na souvisejících otázkách navíc pracuje několik GŘ (MOVE, EMPL, COMP, JUST atd.). Jejich oblast
působnosti závisí na konkrétní oblasti politiky a existuje mnoho vazeb na různé oblasti, např. mezinárodní vztahy, státní
podpora, jednotné evropské nebe a multimodalita. To se neukázalo jako efektivní při snaze zaujmout integrovaný přístup
k letectví EU v celém hodnotovém řetězci, který je nyní zcela nezbytný. Je nutné, aby byla činnost Komise související
s letectvím a zejména letišti mnohem lépe integrována.

6.2.
Jako každý výrobní proces podléhá i fyzická kapacita letiště určitým omezením, tedy faktorům snižujícím skutečnou
kapacitu. V případě vzletových/přistávacích drah sem patří:

— provoz (skladba letadel);

— povětrnostní podmínky;

— zařízení.

6.2.1.
Kromě toho mají na faktory ovlivňující kapacitu obvykle dopad provozní postupy a předpisy, např. zvláštní
postupy pro přiblížení a odlet nebo požadavky na rozdělení vzdušného prostoru související s kritérii hluku. Skutečná
kapacita letiště je obvykle mnohem nižší než jeho fyzická kapacita. „Vyvážený přístup“ Mezinárodní organizace pro civilní
letectví (ICAO) je nejefektivnější metodou, jak řešit hluk na letištích a v jejich okolí způsobem, který je ohleduplný vůči
životnímu prostředí a ekonomicky odpovědný.

6.2.2.
Komise ve své práci související s kapacitou letišť obyčejně bere v úvahu pouze kapacitu vzletových/přistávacích
drah. Jak je popsáno výše, tento přístup je neúplný a EHSV vyzývá Komisi, aby ve své práci týkající se kapacity letišť
zohledňovala i jiné faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují kapacitu letišť, např. kapacitu vzdušného prostoru
okolních letišť. Zásadně důležitá je při řešení krize kapacity interakce mezi letišti a vzdušným prostorem (tj. poskytovateli
služeb letové navigace). Způsob správy této interakce se však v Evropské unii (a dokonce v rámci některých členských států)
značně liší.

6.2.3.
Je zásadně důležité, aby členské státy přijaly opatření týkající se územního plánování a řízení využití půdy. To je
často v rukou místních a regionálních orgánů, které by měly docenit úlohu letišť ve vnitrostátních a evropských sítích,
zejména v centrálních uzlových oblastech, kde je velký tlak na využití půdy k jiným účelům. EU se musí dohodnout na
společných zásadách v této oblasti a vytvořit pevný právní a programový rámec za účelem optimalizace rozhodnutí o nové
kapacitě.

6.3.
Musí vzniknout konsolidovaný společný trh civilního letectví v EU. EHSV však varuje před tím, aby uzlová letiště
nebyla upřednostňována na úkor regionálních letišť. Oba typy letišť se vzájemně doplňují a měly by zůstat nedílnou
součástí toho, co se v politice TEN-T označuje jako hlavní a globální síť. Výsledkem toho někdy je, že přetížení a růst jdou
ruku v ruce.

6.4.
EHSV vyzývá Komisi, aby na problém kapacity evropského vzdušného prostoru nahlížela jak z hlediska
mezinárodní konkurence, která je samozřejmě klíčová, tak z hlediska bezproblémového fungování vnitřního trhu EU. Lepší
a racionálnější využívání regionálních letišť by mohlo pomoci snížit tlak na frekventovaná uzlová letiště. Zajímavé je v této
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souvislosti testování věží pro dálkové řízení letového provozu (např. ve Švédsku) jakožto nástroje snižování provozních
nákladů na takových regionálních letištích při současném zachování nejvyšších stupňů bezpečnosti.
6.5.
Klíčová je role Komise. Nebyla však dosud popsána ve všech podrobnostech. K tomu, aby Komise mohla dělat více
než monitorovat a pobízet všechny aktéry k vyšší efektivitě, potřebovala by ze všeho nejdříve spolehlivé údaje a informace
o provozu letišť v EU. Tyto údaje nejsou v současnosti k dispozici a neexistují ani kritéria „efektivního letiště“ či oficiální
údaje o veřejném financování letišť z prostředků EU.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dokončení HMU – úloha
daňové politiky
(stanovisko z vlastní iniciativy)
(2015/C 230/04)

Zpravodaj: Carlos TRIAS PINTÓ
Spoluzpravodaj: Petru SORIN DANDEA
Dne 27. února 2014 se Evropský hospodářský a sociální výbor, v souladu s čl. 29 odst. 2 jednacího řádu,
rozhodl vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy k tématu
Dokončení HMU – úloha daňové politiky.
Specializovaná sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost, kterou Výbor pověřil
přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 18. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 164 hlasy pro, 53 hlasů bylo proti
a 11 členů se zdrželo hlasování.

1. Závěry a doporučení
1.1.
Skutečnost, že hospodářské oživení v Evropě probíhá pomaleji než jinde ve světě, svědčí o míře dysfunkce, kterou
musí řešit hlubší hospodářská a měnová unie. Toto stanovisko podporuje prohloubení HMU, zvláště v eurozóně, z hlediska
úlohy zdanění. Je a bude i nadále obtížné více koordinovat přímé zdanění, jelikož setrvává v pravomoci členských států
a vychází ze struktury, kterou si jednotlivé členské státy zvolily během staletí za účelem financování vládních výdajů, které
považují za nezbytné. Veškeré změny ve zdanění musí vést k vytvoření takového daňového systému, který bude
v celosvětovém měřítku konkurenceschopnější a udržitelný.
1.2.
Aby se zajistilo správné fungování hospodářské a měnové unie, musí evropské instituce v novém funkčním období
položit základy a usilovat o postupný přechod k fiskální unii, jež bude schopná překonat obrovskou rozmanitost
vnitrostátních předpisů, která brání skutečné integraci a vytvoření jednotného trhu, a rovněž k posílenému společnému
rozpočtu eurozóny.
1.3.
Společně s měnovým pilířem ECB musí ve střednědobém horizontu fakticky vzniknout i „společný rozpočtový pilíř“
zajišťující v rámci hospodářské a měnové unie makroekonomickou stabilizaci, a to zejména v případě „asymetrických
otřesů“.
1.4.
K napravení chyb a nedostatků v daňové politice je zapotřebí provést v eurozóně ambicióznější kroky s cílem
omezit a sjednotit řadu různých daní, rozšířit daňové základny, více sblížit daňové sazby a posílit nástroje spolupráce
a výměny informací pro boj proti podvodům a únikům.
1.5.
Evropské instituce musí v novém funkčním období úzce spolupracovat s OECD a G20 při hledání rychlého řešení
celosvětového problému oslabování daňové základny a přesouvání zisku. OECD značně pokročila v zavádění globálního
modelu zdaňování právnických osob, který usiluje o vybírání daně tam, kde sídlí ekonomická podstata společnosti. Tento
model by měl být základem pro zdanění právnických osob v EU.
1.6.
Aby se prohloubila fiskální unie, je nezbytné nadále provádět rozpočtový dohled v souladu s balíčkem dvou
právních aktů („two-pack“) a urychleně v eurozóně zavést fond vlastních zdrojů za účelem zvrácení makroekonomické
nerovnováhy (1).

(1)

Tento systém je nicméně příliš zkostnatělý a těžkopádný a není schopen rychle zajistit flexibilitu nutnou k řešení aktuální
hospodářské situace a zavedení kombinace politik v eurozóně v situaci, kdy už členské státy nemají dostatek manévrovacího
prostoru k tomu, aby zahájily plány obnovy svých ekonomik. Důsledkem tak je vznik silné finanční nestability.
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1.7.
Výbor plně podporuje pokračování procesu evropského semestru, jenž by měl být revidován tak, aby byla zajištěna
jeho účinnost. Doporučení pro jednotlivé země by se mohla stát nástrojem pro vytvoření společného základu.
1.8.
Skrovný společný rozpočet dosahující sotva 1 % HDP EU musí být zvýšen, a to zejména v eurozóně. Politické
pokyny předsedy Komise pana Junckera Nový začátek pro Evropu vyzývají k tomu, aby byl rozpočet ještě více zaměřen na
pracovní místa, růst a konkurenceschopnost. EHSV tento přístup podporuje a zdůrazňuje, že je nezbytné využít přezkumu
víceletého finančního rámce na konci roku 2016 k tomu, aby byly položeny základy pro vyšší rozpočet, který umožní
správné fungování měnové unie.
1.9.
Komise by měla navázat na své sdělení z března 2013 Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii (2)
a zavést nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost stanovící pro členské státy smluvní ujednání k provedení reforem
s vnitrostátním i unijním přínosem k řešení nerovnováhy, jež by nebylo možné provést bez finanční pomoci. Tento finanční
zdroj by se měl vyvinout ve fiskální kapacitu založenou na vlastních zdrojích, jež bude moci dočasně pomáhat při zvládání
regionálních otřesů (3).
1.10.
Rozpočet eurozóny by měl pomoci lepšímu fungování měnové unie, dát fiskální oporu úsilí o plnou bankovní unii
a kompenzovat asymetrické otřesy. Tyto funkce při vypuknutí hospodářské krize chyběly, což vedlo k dramatickému
zhoršení nerovností, jež si vyžádalo fiskální opatření.
1.11.
EHSV si je vědom složitosti tohoto problému a navrhuje soubor opatření, která by měla být postupně zaváděna
v souladu s cíli stanovenými v evropských Smlouvách (4):
V krátkodobém horizontu (6 až 18 měsíců):
— Vytvořit „společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob“ v EU (5) v souladu s dříve vyjádřenými
postoji Výboru (6) a se spravedlivějším souborem pravidel než ve stávajícím návrhu Komise (7). Bude rovněž nutné
zohlednit pokrok, jehož dosáhla OECD.
— Reagovat na globální vývoj na úrovni OECD a G20 v oblasti oslabování daňové základny a přesouvání zisku (BEPS), aby
bylo zajištěno, že daňové systémy budou transparentní a nebudou poskytovat nespravedlivé daňové úlevy, a neprodleně
odstranit takové postupy, kdy členské státy vybraným společnostem poskytují zvláštní daňové výhody.
— Usilovat v eurozóně o dosažení účinné dohody v zájmu rozšíření plánované daně z finančních transakcí i mimo rámec
jedenácti členských států, které ji podporují.
— Zapojit občany do boje proti šedé ekonomice a daňovým únikům a podvodům prostřednictvím pobídek pro soukromý
sektor k posílení nástrojů, jako jsou poukázky na služby nebo využití elektronických plateb, po nichž zůstává stopa,
a spolupráce s odpovědnými orgány za tímto účelem.
— Zlepšit administrativní spolupráci i nad rámec stávající sítě a databáze údajů o DPH, a to prostřednictvím posílené
spolupráce ve čtyřech oblastech:
i) Posílení platformy Eurofisc (8) jakožto zárodku evropské agentury působící coby zúčtovací středisko pro DPH
a bojující proti daňovým podvodům, jež začíná fungovat v eurozóně, a to za účelem doplnění informačního řetězce
pro jednotlivé státní finanční správy, a tím i ukončení problému „kolotočového podvodu“ (9).

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

COM(2013) 165 final.
Stanovisko EHSV k tématu Nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost/zásadní reformy hospodářské politiky (Úř. věst. C 271,
19.9.2013, s. 45).
Viz zejména články 113 a 115 SFEU.
Viz body významné z hlediska specializované sekce ECO v Politických pokynech pro příští Evropskou komisi, které Evropskému
parlamentu předložil Jean-Claude Juncker. Viz také Juncker: Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost
a demokratickou změnu, s. 6.
Stanovisko EHSV k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
(Úř. věst. C 24, 28.1.2012, s. 63).
COM(2011) 121 final.
www.eurofisc.eu
Fiktivní prodeje v členském státě konečné spotřeby, které způsobují potenciálně neomezené ztráty pro státní finanční správy.
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ii) Posílit směrnici o vzájemné pomoci z roku 2011 (10) coby právní základ pro celou EU, přičemž některé její části by
v případě potřeby mohly mít podobu nařízení.
iii) EHSV naléhavě žádá Komisi, aby provedla svůj návrh obsažený v akčním plánu boje proti daňovým podvodům
a daňovým únikům, a sice zařadit na černou listinu jurisdikce, jež fungují jako daňové ráje a nedodržují řádnou
správu v oblasti daní, a vyzývá ke stanovení společných kritérií na úrovni EU, která umožní tyto jurisdikce
identifikovat, aby se zabránilo rozdílnému přístupu. Výbor naléhavě žádá GŘ pro hospodářskou soutěž, aby
důkladně prošetřilo, zda nedošlo k nekalým daňovým dohodám mezi členskými státy a individuálními podniky.
Využívání a umístění podnikání na těchto územích by kromě toho musely podniky kotované na burzách konkrétně
uvádět ve zprávách o sociální odpovědnosti podniků.
iv) Zřídit evropský úřad pro daňové zjednodušení opírající se o dosavadní zkušenosti z členských států.
Ve střednědobém horizontu (18 měsíců až 5 let):
— Pokud jde o daň z příjmů právnických osob: Po vzoru „měnového hada“ z osmdesátých let a v rámci přípravy podmínek
pro změnu Smlouvy vytvořit v eurozóně „daňového hada“, který by stanovil minimální a maximální skutečné sazby
daně za účelem jejich postupné harmonizace.
— Vytvořit v eurozóně (11) zvláštní fiskální kapacitu na základě příjmů z výše uvedené daně z finančních transakcí
a z dalších čtyř daní: ze spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů (s omezením na ty, u nichž došlo v posledních letech
k poklesu cen), z dočasného poplatku z přebytku platební bilance nad 6 % HDP (12), z vydávání společně krytých
dluhopisů a z podílu na měnových příjmech z emisí měny.
— Vytvořit v eurozóně orgán pověřený koordinací členských států při vybírání těchto pěti daní, a také kontrolou,
dohledem a rozdělováním příjmů.
— Vytvořit tedy v eurozóně doplňkový rozpočet federálního charakteru určený k financování společného pojištění pro
případ nezaměstnanosti, politik soudržnosti a udržitelných investic souvisejících se zelenou ekonomikou.
— Změnit stávající systém fiskálního rozhodování v eurozóně a zavést rozhodování kvalifikovanou většinou. Výbor
uznává, že to by vyžadovalo problematickou změnu Smlouvy.

2. HMU a její fiskální a daňový rámec

2.1. Rámec
2.1.1.
Dvacet osm členských států EU se vydalo na cestu integrace, se silnějšími závazky a povinnostmi v rámci
eurozóny na základě měnové unie, která je nyní posílena rozvíjející se bankovní unií a mezivládní Smlouvou o stabilitě,
koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.
2.1.2.
Daňová politika v současnosti zahrnuje více než 600 různých daní. Ty tvoří podstatný objem příjmů, jejichž
součet (daně a příspěvky na sociální zabezpečení) odpovídá 39,4 % HDP členských států (13) a 40,4 % HDP států eurozóny.
Je zapotřebí zavést do daňové politiky členských států eurozóny rozsáhlejší koordinaci, čímž se doplní jednotná měnová
politika ECB.
2.1.3.
Pokročit směrem k fiskální unii by v případě eurozóny znamenalo moci se spoléhat na vlastní zdroje a zahájit
účinnou podporu významných strukturálních reforem ekonomik potýkajících se s potížemi, a rovněž provádět politiky
založené na solidaritě a přerozdělování, jež jsou zásadní pro kompenzaci asymetrických otřesů.

(10)
(11)
(12)
(13)

Směrnice 2011/16/EU.
Viz stanoviska EHSV k tématu Fiskální politika: růst a fiskální korekce (Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 8) a k tématu Dokončit HMU –
příští evropské legislativní období a Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie, COM(2012) 777 final/2, bod 3.
Viz stanovisko EHSV k tématu Dokončit HMU – příští evropské legislativní období (Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 10).
Údaje za rok 2012 zveřejněné Eurostatem (92/2014) dne 16. června 2014.
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2.1.4.
V porovnání s jinými vyspělými ekonomikami má EU, a zejména eurozóna, nižší úroveň růstu (HDP)
a zaměstnanosti. Většina teorií hospodářské integrace pracuje s modely, jež zahrnují jak měnovou, tak fiskální unii. SFEU
však vyžaduje při rozhodování v daňových záležitostech jednomyslný souhlas, čímž se přijímání legislativy velmi ztěžuje.

2.1.5.
Menší makroekonomickou výkonnost eurozóny lze zčásti připsat nesouladu mezi fiskální politikou, jež je značně
decentralizovaná a spadá do pravomoci členských států, a měnovou politikou, která je v zemích eurozóny stále více
centralizována v rukou ECB.

2.1.6.
Kvůli svými omezeným pravomocím však ECB nemůže financovat schodky rozpočtů prostřednictvím nových
měnových emisí. Tato skutečnost může mít sice pozitivní dopad na stabilitu cen a hodnotu měny, ale nikoli na růst,
zaměstnanost a další cíle. Od zavedené měnové unie došlo v EU jen k malému pokroku směrem k fiskální unii. To ztěžuje
zabezpečování mobility pracovních sil a kapitálu i reakce na krize a asymetrické otřesy.

2.2. Trendy a problémy v oblasti příjmů a výdajů

2.2.1.
Dosavadní minimální koordinace daňové politiky může stěží zabránit narušování hospodářské soutěže mezi
členskými státy a zmírnit daňové „závody ke dnu“, které ovlivňují zejména nominální a skutečné sazby daně z příjmu
právnických a fyzických osob, ačkoli by se jednalo o pozitivní jev, kdyby se tak dělo způsobem dohodnutým mezi
členskými státy. V současnosti jde bohužel o hru se záporným součtem, která je prospěšná z hlediska příjmů z kapitálu
a velmi mobilních pracovních sil, avšak převážná většina ostatních na ní ztrácí.

2.2.2.
Ačkoliv fiskální integrace vyžaduje systém převodů a odpovědný orgán, je rozpočet EU omezen na 1 % HDP.
Navzdory cílům stanoveným ve strategii Evropa 2020 a v projektu Evropa 2030 tvoří čisté převody minimální část
těchto zdrojů.

2.2.3.
Plán přechodu k plnohodnotné hospodářské a měnové unii, jak byl předložen v roce 2012 (14), navrhuje ve
střednědobém horizontu vytvoření hospodářské, měnové a fiskální unie, a to mimo jiné za pomoci konkrétnějších iniciativ,
zatímco v krátkodobém horizontu je plánováno posílení fiskální a hospodářské správy (balíček šesti právních aktů, fiskální
úmluva, balíček dvou právních aktů). Dále je zde evropský semestr a jeho doporučení, a konečně mezivládní Smlouva
o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, podepsaná 25 zeměmi, a to nad rámec SFEU. Tento systém je
jednosměrný, zkostnatělý a těžkopádný, a neposkytuje flexibilitu nutnou k řešení aktuální hospodářské situace během krize
a k zavedení kombinace politik v eurozóně.

2.2.4.
Je skutečně zarážející, že byla dosud zaváděna jen opatření týkající se stránky výdajů, zatímco stránka příjmů
fiskální unie byla zcela opomíjena.

2.2.5.
Kromě toho, že chybí orgán fiskálního dohledu, sehrála polemickou úlohu trojka, když uložila úsporná opatření
zemím, které potřebovaly pomoc, čímž si vysloužila kritiku ze strany Evropského parlamentu (15) a EHSV z důvodu jejich
nedostatečné účinnosti a transparentnosti.

2.2.6.
EHSV podporuje politické pokyny předsedy Komise pana Junckera Nový začátek pro Evropu, které vyzývají k tomu,
aby byla trojka nahrazena strukturou s větší demokratickou legitimitou a odpovědností, zakotvenou v okruhu institucí EU
a podléhající větší parlamentní kontrole na úrovni EU i členských států.

(14)
(15)

COM(2012) 777 final/2.
Alejandro Cercas, zpráva: PE528.091v02-00.
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2.2.7.
Politiky fiskální devalvace prováděné v některých nejzranitelnějších zemích eurozóny mezitím přinesly namísto
větší konkurenceschopnosti poškození evropského sociálního modelu (16), neboť snížení zátěže pro oblast práce jako faktor
výroby mělo jen sotva nějaký vliv na zlepšení situace v oblasti růstu, zaměstnanosti a zadlužení a vedlo ke zbytečným
ztrátám daňových příjmů. V některých členských státech však náprava některých nerovnováh, jak se zdá, začíná mít
pozitivní dopady.

3. Připomínky

3.1. Význam zdanění finančních a digitálních služeb

3.1.1.
Obtížnost dosažení dalšího pokroku integrace v oblasti zdanění se ukázala na dvou oblastech: finančních
transakcí a transakcí v rámci digitální ekonomiky. Komise musí urychleně reagovat v souladu s šetřeními GŘ pro
hospodářskou soutěž, doporučeními odborné skupiny Komise pro zdanění digitální ekonomiky (17) a s prvními návrhy
OECD (18) na koordinovaný mezinárodní přístup k boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany nadnárodních
společností uvedenými v rámci projektu OECD/G20 v oblasti oslabování daňové základny a přesouvání zisku
(vypracovaného za účelem vytvoření jednotného souboru mezinárodních daňových pravidel pro ukončení oslabování
daňové základny a umělého přesouvání zisků do jiných jurisdikcí s cílem vyhnout se platbě daně).

3.1.2.
Protože plánovaná daň z finančních transakcí platná pro celou EU dosud nedospěla dále než ke směrnici
o posílené spolupráci z února 2013 zahrnující jen 11 zemí eurozóny (19), měla by být její platnost rozšířena alespoň na
celou eurozónu (aby tak byl překonán nedostatečný pokrok za poslední měsíce).

3.1.3.
EHSV vítá návrh na změnu směrnice o zdanění příjmů z úspor (20), jež má zlepšit kvalitu informací a zajistit
účinnější předcházení daňovým únikům.

3.2. Daňové struktury: základy, sazby a osvobození

3.2.1.
EU každoročně přichází o mnohem větší daňové příjmy než USA nebo další země, v nichž je méně šedé
ekonomiky, daňových podvodů, podvodů v oblasti práce a daňových úniků (21). Aby se předešlo chybám ve fungování
systému, jako jsou daňové ráje, je zapotřebí sjednotit, zjednodušit a harmonizovat rozsáhlé a složité daňové struktury
jednotlivých zemí. Tento proces by měl být zahájen v eurozóně, měl by být koordinován Komisí a Euroskupinou a měl by
využívat evropského úřadu pro zjednodušení podobného tomu, který již existuje v některých zemích (22).

3.2.2.
EHSV se rovněž domnívá, že by se konvergence daňových politik měla stát prioritou v rámci evropského semestru
(s využitím doporučení pro jednotlivé země), protože ten nabízí prostor pro koordinací úsilí v oblasti hospodářské politiky
jednotlivých členských států za účelem dosažení cílů strategie Evropa 2020, a to i za pomoci dalších politik.

3.2.3.
EHSV vyzývá k zavedení spravedlivějšího a účinnějšího systému, který nasměruje daňové reformy a harmonizaci
k zajištění transparentnosti, rozšíření daňové základny a k předcházení agresivnímu vyhýbání se daňovým povinnostem,
tak aby se mohly snížit sazby a přerozdělit zátěž.

(16)
17

( )
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Výroční zpráva za rok 2013, Eurofound
(http://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2014/eurofound-yearbook-2013-living-and-working-in-europe).
Viz zpráva – dne 22. října 2013 přijala Komise rozhodnutí o zřízení odborné skupiny, která ještě téhož roku určila rozsah své
činnosti a plán své činnosti. Její stanovisko bylo zveřejněno dne 28. května 2014.
http://www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables.htm
COM(2013) 71 final, 2013/0045 (CNS): Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko,
Slovinsko, Slovensko.
Zdanění příjmů z úspor – Evropská komise.
Friedrich Schneider, Shadow Economies and Corruption all over the World: Empirical Results for 1999 to 2003 (Stínové ekonomiky a korupce
po celém světě: výsledky empirických zkoumání za období 1999 až 2003), zvláštní číslo International Journal of Social Economics (IJSE),
řada 1, svazek 35, č. 9, 2008.
Např. The Office of Tax Simplification, HM Treasury (Úřad pro daňové zjednodušení při Ministerstvu financí), součást vlády
Spojeného království.
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3.2.4.
EHSV doporučuje omezit režim osvobození od daně v závislosti na charakteru jednotlivých daní prostřednictvím
důkladné analýzy poměru hospodářských a sociálních nákladů a přínosů, a to v souladu s mezinárodní zásadou týkající se
daňových výdajů konsolidovanou od roku 1968, a při zohlednění skutečnosti, že v průběhu posledních pěti krizových let
přispěly podle studií Komise systémy daňových úlev ve většině členských států EU významnou měrou ke zvýšení nerovností
na trhu (23).

3.2.5.
EHSV vyzývá EU, aby prostřednictvím zástupců eurozóny zaujala aktivnější úlohu v diskusích o koordinaci svého
úsilí o harmonizaci a zjednodušení s OECD (24), MMF (25) a G20 (26), a to počínaje oblastmi, jako jsou převodní ceny,
podvody a šedá ekonomika, a především problémy se spravedlivým rozdělením daňové zátěže.

3.2.6.
EHSV zastává názor, že akční plán (27) v oblasti oslabování daňové základny a přesouvání zisku (BEPS) bude
zásadní pro boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové úrovni. Vyzývá proto G20,
OECD a všechny členské státy, aby tento plán rozvinuly a vytvořily zárodek evropské agentury působící coby zúčtovací
středisko pro DPH a bojující proti daňovým podvodům s cílem vymýtit z transakcí uvnitř Unie problém „kolotočového
podvodu“ (28), který škodí více než samotná šedá ekonomika.

3.2.7.
Protože osvobození od daně a daňové úlevy mají za následek mnohem nižší skutečné sazby daně než sazby
nominální, měly by být sladěny s evropskými cíli v oblasti zaměstnanosti, produktivních investic, konkurenceschopnosti
podniků a sociálního začlenění, jakož i s politikami Unie, jež utvářejí evropský sociální model.

3.3. Zdanění podniků

3.3.1.
EHSV se zasazuje o to, aby se prioritou stala harmonizace daně z příjmů právnických osob, a pokročilo se tím
k soudržné rozpočtové a fiskální unii (29), tak aby nejvyšší skutečné sazby neplatily malé a střední podniky. Kromě toho
považuje EHSV za velmi hanebné postupy některých členských států, které vybraným mezinárodním společnostem
poskytují zvláštní daňové úlevy, o nichž není informována veřejnost, a v souvislosti s tím vyzývá Evropskou komisi, aby
podnikla veškeré možné kroky k odstranění těchto postupů. Tato situace vede k narušování hospodářské soutěže
neslučitelnému s duchem jednotného trhu.

3.3.1.1.
Jedno z prvních a hlavních opatření by se mělo zaměřit na vytvoření „společného konsolidovaného základu
daně“. Tento postoj Výbor oficiálně vyjádřil v roce 2006 (30) a později jej potvrdil (31). Již v roce 1992 Rudingova zpráva
poukazovala na nutnost společných předpisů pro stanovení základu daně, počínaje minimálními a maximálními
sazbami.

3.3.1.2.
Po vzoru „měnového hada“, jenž byl vytvořen proto, aby bylo možné zabránit kolísání kurzů měn před
zavedením eura, Komise navrhuje, aby byly příslušné orgány vyzvány ke spolupráci při stanovení dolní a horní meze daně
z příjmu právnických osob. Koordinovaným způsobem by měla být zrušena rovněž taková osvobození od daně, která
nejméně přispívají k růstu zaměstnanosti a produktivity.

3.3.2.
EHSV vítá návrh směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských
států jakožto součást 34 opatření uvedených v Akčním plánu pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům (32), který
Komise předložila koncem roku 2012. Upřednostňoval by ale, aby se prováděla formou nařízení.

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Analýza Evropské Komise 02/2013 The effect of tax-benefit changes on income distribution in EU countries since the beginning of the
economic crisis (Účinek změn v daňových úlevách na distribuci příjmů v zemích EU od počátku hospodářské krize).
Projekt OECD v oblasti oslabování daňové základny a přesouvání zisku (BEPS), 2013.
Úloha MMF v oblasti mezinárodního zdanění.
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Saint_Petersburg_Declaration_ENG.pdf
Středisko OECD pro daňovou politiku a správu.
Fiktivní prodeje v členském státě konečné spotřeby, které způsobují potenciálně neomezené ztráty pro státní finanční správy.
Viz prohlášení EHSV Akční plán pro Evropu schválené na plenárním zasedání konaném ve dnech 29. a 30. dubna 2014. Viz také
stanovisko EHSV k tématu Strategie inteligentní konsolidace fiskální politiky – obtížný úkol určení prorůstových mechanismů v Evropě
(Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 8).
Stanovisko EHSV k tématu Vytvoření společného konsolidovaného základu pro daň z příjmu právnických osob v EU (Úř. věst. C 88,
11.4.2006, s. 48).
Stanovisko EHSV k tématu Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (Úř. věst C 24, 28.1.2012, s. 63).
COM(2012) 722 final.
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3.3.3.
V oblasti obchodu se zbožím a službami v rámci EU pokročila dále harmonizace DPH, kde se zlepšila
harmonizace daňových základen, ale i zde stále přetrvávají značné rozdíly v sazbách daně.
3.3.4.
Konečně EHSV doporučuje upřednostňovat daňové pobídky ve prospěch výzkumu a vývoje, a to kvůli jejich
strategickému charakteru (33).
3.3.5.

U všech plánovaných opatření je třeba dbát na to, aby nepoškozovala konkurenceschopnost evropských podniků.

3.4. Zdanění fyzických osob a domácností
3.4.1.
Fyzické osoby podléhají přímému i nepřímému zdanění. Je třeba mít na paměti, že nepřímé daně mají regresivní
charakter. Regresivní je zejména vzestupná harmonizace nepřímých daní, jež může bez kompenzací příjmu dramaticky
ovlivnit skupiny obyvatel s nejnižšími příjmy.
3.4.2.
Harmonizace přímého zdanění fyzických osob se omezuje jen na zvláštní případy a daňové zatížení se již dále
nesbližuje.
3.4.3.
Přinejmenším v eurozóně je nutné revidovat počet kategorií daně z příjmu fyzických osob a náklady na příspěvky
na sociální zabezpečení s cílem zamezit sociálnímu dumpingu, více sjednotit daňové zatížení pracovní síly a tím usnadnit
její mobilitu (34). Progresivní charakter takového zdanění by měl být rozšířen na příjmy z kapitálu a z majetku, z něhož
pochází, čímž se daně z nemovitostí, dědické daně a darovací daně znovu stanou kontrolními nástroji. Kromě toho mají
tyto daně nižší tlumivý účinek na poptávku než zdanění práce.
3.4.4.
Nutnost věnovat více pozornosti investicím než spotřebě si žádá harmonizaci a vytvoření konvergenčních hadů pro
zdanění příjmů z úspor (35), dividend pobíraných fyzickými osobami a přeshraničních důchodových dávek.
3.4.5.
EHSV podporuje úsilí Komise o hledání způsobů, jak daňové struktury lépe přizpůsobit podpoře růstu a jak
posoudit úlohu, již může zdanění hrát při plnění potřeb konsolidace v souvislosti s rozšířením daňových základen, jako je
např. zdanění bydlení. Evropská komise tedy členským státům v evropském semestru doporučila, aby i nadále využívaly
periodické daně z nemovitostí pro účely konsolidace nebo jako součást přesunu daňové zátěže směrem od zdanění
práce (36).
3.4.6.
EHSV rovněž navrhuje, aby byla přijata dodatečná opatření pro harmonizaci ekologických daní, a to na základě
rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, který vypracovala Komise.
3.4.7.
Veřejnost bude pomáhat v boji s vážným problémem, jímž jsou daňové podvody a podvody v oblasti práce,
pokud k tomu bude mít pobídky. Je nutné posílit nástroje, jako jsou poukázky na služby a osvobození od daně a daňové
úlevy u dalších služeb osobní asistence, protože v sobě spojují cíle podpory sociálního zabezpečení a odhalování šedé
ekonomiky.
3.4.8.
V rámci boje proti neformální ekonomice navrhuje EHSV zavést daňové pobídky pro používání takových způsobů
platby, po nichž zůstává stopa a jež přispívají k finančnímu a digitálnímu začleňování, jako například platebních karet nebo
mobilních telefonů, a to prostřednictvím harmonizovaných daňových úlev nebo osvobození od daně pro fyzické
a právnické osoby, které omezí používání hotovosti.
3.4.9.
Spolupráci veřejnosti lze rovněž posílit prostřednictvím ekonomických pobídek ve vztahu k odhalování
potenciálně podvodných operací, přičemž by se za vzor dal vzít postup, který je běžný v USA.

(33)
(34)
(35)
(36)

Zdanění výzkumných služeb a vývoje.
Prohlášení Euroskupiny ze dne 8. července 2014: Structural reform agenda – Thematic discussions on growth and jobs – Reduction of the
tax wedge (Agenda strukturálních reforem – tematické diskuse o růstu a zaměstnanosti – snížení daňového zatížení).
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_cs.htm
Evropská komise (2014), Tax reforms in EU Member States (Daňové reformy v členských státech EU), s. 112.
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3.5. Daňový systém jednotlivých území (regiony, státy a EU)
3.5.1.
Velká rozmanitost daní přispívá k podvodům, korupci a existenci šedé ekonomiky. EHSV vyzývá členské státy
eurozóny, aby přijaly větší pravomoci u čtyř důležitých oblastí zdanění: přímých daní z příjmů fyzických a právnických
osob (včetně zdanění příjmů z kapitálu a nemovitostí, jakož i dalších daní z majetku) a nepřímých daní ve formě DPH
a zvláštních daní.
3.5.2.
Pro dosažení pokroku v oblasti fiskální správy je nezbytné, aby se členské státy pozvolna vzdaly svrchovanosti.
Vybírání daní by tedy mohlo být nadále převážně vnitrostátní záležitostí, zatímco kontrolu, dohled a přerozdělování příjmů
by společně prováděly Unie i členské státy. EHSV pro tento účel doporučuje vytvořit daňový orgán EU, a to nejprve pro
eurozónu.
3.5.3.
V souladu se zásadou subsidiarity je nutné respektovat místní zdanění, EHSV však doporučuje zahájit proces
zjednodušování snížením počtu, sloučením a sjednocením mnoha stávajících daní.
3.6. Vnější rozměr a souvislost s veřejnými politikami
3.6.1.
Nadnárodní fiskální politika (37) by se mohla stát účinným nástrojem pro dosažení cílů stanovených ve
Smlouvách, zejména cílů politik soudržnosti a udržitelnosti.
3.6.2.
EHSV vyzývá k vytvoření doplňkového rozpočtu federálního charakteru, přinejmenším v eurozóně, který by
umožnil výběr daní a pozvolné převzetí politik, které lze lépe provádět společně: pojištění pro případ nezaměstnanosti
v souvislosti s aktivními politikami trhu práce (38), výzkum a vývoj, obrana, společný mechanismus kompenzace úrokové
zátěže ze zadlužení (39) atd.
3.6.3.
EHSV také důrazně podporuje iniciativy OECD a skupiny G20 týkající se mezinárodní spolupráce v oblasti daní
a boje proti daňovým podvodům a zasazuje se o to, aby se automatická výměna informací v oblasti daní stala
mezinárodním standardem.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

(37)
(38)
(39)

Stefan Collignon, Taking European integration seriously (Brát evropskou integraci vážně).
Viz stanoviska EHSV k tématu Dokončit HMU – příští evropské legislativní období a k tématu Za sociální rozměr evropské hospodářské
a měnové unie (Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 1).
Viz stanovisko EHSV k tématu Obnova růstu (Úř. věst. C 143, 22.5.2012, s. 10).
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PŘÍLOHA

ke stanovisku Evropského hospodářského a sociálního výboru

Následující pozměňovací návrh byl v průběhu jednání zamítnut, získal však alespoň čtvrtinu odevzdaných hlasů pro (čl. 54
odst. 3 jednacího řádu):
Odstavec 1.4
Změnit:
„K napravení chyb a nedostatků v daňové politice je zapotřebí provést v eurozóně ambicióznější kroky s cílem omezit a sjednotit řadu
různých daní, rozšířit daňové základny, více sblížit daňové sazby a posílit nástroje spolupráce a výměny informací pro boj proti
podvodům a únikům. Při tom je třeba mít na zřeteli, že celkové daňové zatížení v eurozóně by nemělo převýšit daňové zatížení
v sousedních zemích.“
Odůvodnění
Ve stanovisku jsou rovněž předkládány návrhy na zavedení nových daní, proto je důležité, aby celkové daňové zatížení
v eurozóně nepřevýšilo daňové zatížení v sousedních zemích. V opačném případě může mít toto vysoké daňové zatížení na
eurozónu negativní dopad a může vést k relokalizaci většího počtu podniků a k odlivu pracovních sil.
Výsledek hlasování
pro:

80

proti:

129

zdrželi se:

17
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslové změny
v evropském obalovém průmyslu
(stanovisko z vlastní iniciativy)
(2015/C 230/05)

Zpravodaj: pan Gonçalo LOBO XAVIER
Spoluzpravodaj: pan Nicola KONSTANTINOU
Dne 22. ledna 2014 se Evropský hospodářský a sociální výbor, v souladu s čl. 29 odst. 2 jednacího řádu,
rozhodl vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy k tématu
Průmyslové změny v evropském obalovém průmyslu.
Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma,
přijala stanovisko dne 13. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 119 hlasy pro, 1 hlas byl proti a 4
členové se zdrželi hlasování.
1. Závěry a doporučení
1.1.
Evropský obalový průmysl čelí několika výzvám. Vzhledem k jeho mimořádně významné úloze pro řadu jiných
odvětví mu náleží ústřední postavení z hlediska konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Evropa si musí podržet
přední postavení v tomto odvětví a měla by v obalovém průmyslu sledovat trendy týkající se otázek souvisejících
s environmentální udržitelností, bezpečností a označováním. EHSV je přesvědčen, že toto vedoucí postavení se musí opírat
o čtyři základní pilíře: účinné využívání zdrojů, VaV a inovace, sociální dialog, udržitelnost a přizpůsobení.
1.1.1.

Účinné využívání zdrojů

Vzhledem k tomu, že výrobky obalového průmyslu se používají k přechovávání, ochraně a zachování vlastností jiných
spotřebních produktů a po použití se často vyhazují, má toto odvětví stěžejní roli ve zvyšování míry recyklace v členských
státech Evropské unie. Společnosti k tomu však stále ještě potřebují podporu a EHSV se domnívá, že Evropská komise by
v této záležitosti mohla být nápomocna tím, že by poskytovala více informací o osvědčených postupech a optimálním
využívání disponibilních zdrojů. Toho je také možné dosáhnout tím, že se bude podporovat respektování
environmentálních faktorů všemi zainteresovanými stranami, a to včetně těch, které působí mimo Evropu. Účinné
využívání zdrojů je rozhodujícím prvkem postupů obalového průmyslu a je významné i z hlediska péče o životní prostředí.
EHSV se domnívá, že Evropská komise by mohla vyvinout politický rámec pro podporu přechodu potřebného k dosažení
záměrů strategie Evropa 2020 a k obnově a zachování obalového průmyslu šetrného k životnímu prostředí.
1.1.2.

Výzvy

EHSV si je vědom výzev, kterým odvětví čelí v důsledku růstu cen energie, a to nejen co se týče každodenního výkonu, ale
také recyklačního procesu. EHSV podotýká, že recyklační proces – jenž má pro obalový průmysl zásadní význam – je
organizován v Evropské unii, ale také mimo ni. EHSV je přesvědčen, že otázka vyvážených cen energie by měla být
politickou prioritou Evropské unie ve vztahu k tomuto specifickému odvětví.
Všechna průmyslová odvětví by měla dále přispět k dosažení cílů Evropské unie v oblasti emisí uhlíku tím, že stanoví
realistické cíle recyklace v souladu s cíli stanovenými legislativou EU (směrnice o obalech a obalových odpadech, rámcová
směrnice o odpadech) a v návaznosti na strategii Evropa 2020. Následně budou předkládat každoroční výkazy, které vyčíslí
dosažený pokrok. Přes snahu členských států poskytovat data, jež každoročně publikuje Eurostat, představuje posouzení
údajů chybějící prvek. EHSV považuje za plýtvání praxi, kdy se používá více obalového materiálu, než je nezbytně nutné,
a je přesvědčen, že je nutné jí čelit jak silami odvětví, tak uvědomělostí části spotřebitelů. Kampaň upozorňující veřejnost na
tuto problematiku by mohla být cestou, jak upevnit ‘základní požadavky’ definované ve směrnici o obalech a obalových
odpadech, které se týkají ‘přílišného’ balení. Komise by měla například stanovit přesný časový plán vedoucí k požadovanému
zákazu jednorázových plastových tašek ve prospěch tašek opětovně použitelných nebo biologicky rozložitelných. Tento
časový plán by měl obsahovat fáze konzultací se sociálními partnery a opatření doprovázející transformaci odvětví.
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Výzkum, vývoj a inovace.

Z výzkumu, který proběhl při přípravě tohoto stanoviska, a z jednání se zainteresovanými stranami a Komisí vyplynulo, že
v řadě zásadně důležitých otázek se nedostávají potřebná data. Při organizaci zlepšené metodiky sběru dat v tomto odvětví,
jež by poskytla sociálním partnerům relevantní informace k zajištění dlouhodobé perspektivy odvětví, by proto byla vítaná
podpora Komise. EHSV je přesvědčen, že pro odvětví jsou významné také úkoly v oblasti VaV, k nimž patří účinná přeprava
zboží, efektivnost systémů sledovatelnosti, snížení nákladů a regulační a bezpečnostní otázky, dále rovněž eco-design
a výkon obalu během celé jeho životnosti. EHSV soudí, že vzhledem k těmto specifickým potřebám a přístupu je velice
důležité, aby prostředky programu HORIZONT 2020 určené na inovace byly prioritou a příležitostí pro obalový průmysl.
Je třeba podporovat schopnost společností podílet se na evropských konsorciích k posílení inovačních aktivit. Tuto
podporu by měla zajišťovat odvětvová sdružení a tradiční zainteresované strany.
EHSV zastává mínění, že rozhodující význam má průběžné investování, které je nutné k řešení existujících problémů. Pro
dlouhodobé přežití odvětví má zásadní význam, aby kapitálové investice probíhaly v souladu s investicemi do jeho pracovní
síly. To vyžaduje odpovědné plánování a dialog pracovníků, zaměstnavatelů, vlád, evropských institucí a širších
společenských zainteresovaných stran včetně vzdělávacích infrastruktur v členských státech.
Je zřejmé, že obalový průmysl se vyvíjí pod tlakem nových trendů, k nimž patří například elektronický obchod. Růst
elektronického obchodu dokládají zjištění průzkumu Eurobarometr z roku 2013: téměř polovina evropských občanů
v uplynulých šesti měsících provedla elektronický nákup (1). Komise udává, že elektronický obchod je významným
motorem rozvoje s potenciálem hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, jenž se pro období 2013–2016 odhaduje
na více než 10 % ročně (2). Tento vývoj se může stát podnětem pro zavádění nových řešení zaměřených na redukci
odpadního materiálu, jako je lepenka nebo plasty; činnosti VaV musí mít tyto trendy na paměti.
Ukázalo se, že inovace v obalovém průmyslu jsou také příležitostí z hlediska zaměstnanosti mládeže. Na budoucím trhu se
mohou v širokém spektru možností uplatnit nové profese, jako průmysloví designéři nebo materiáloví inženýři. EHSV
spatřuje možnosti inovace v odvětvích, kde se rozsáhle využívá obalový průmysl, a to v oblasti udržitelnosti a designu.

1.1.4.

Občanská angažovanost, dialog s pracovníky, udržitelnost a přizpůsobení

EHSV je přesvědčen, že pro zaměstnavatele v tomto odvětví a pracovní síly v Evropě je rozhodující výzvou zajistit, aby si
toto odvětví udrželo konkurenceschopnou úroveň, plně využívalo technologické inovace a vyrábělo kvalitní a udržitelné
zboží. EHSV je také přesvědčen, že zainteresované strany musejí identifikovat nové dovednosti potřebné pro budoucnost
odvětví, aby se vzdělávací systémy mohly přizpůsobit této zásadně důležité změně. Je třeba důkladně prozkoumat výzvy,
které přinášejí nové trendy (např. prodej on-line) a posoudit jejich vliv a dopady.
EHSV soudí, že většina společností obalového průmyslu a jejich pracovní síly se chce přizpůsobovat změnám, ale je
zapotřebí více informací, aby tyto subjekty mohly přijímat správná rozhodnutí vhodná pro toto odvětví i zaměstnanost.
Toto přizpůsobení se změnám na trhu musí probíhat tak, aby respektovalo pracovníky, ale zároveň je třeba mít na paměti
hrozbu překotné změny a přemisťování.
EHSV se domnívá, že na jednání v zájmu udržitelnosti odvětví se musí podílet občanská společnost a sociální dialog na
úrovni členských států a na evropské úrovni. Takovou příležitost by mohlo poskytnout vytvoření Výboru pro odvětvový
sociální dialog v obalovém průmyslu.

2. Úvod
Hlavním záměrem tohoto dokumentu je informovat evropské instituce o několika doporučeních, jež EHSV a CCMI považují
za rozhodující pro zvýšení dynamiky evropského hospodářství, obalového průmyslu zejména. Evropa musí ukazovat cestu
a podporovat dosažení jednoznačného souladu s legislativou, což podpoří hospodářství. To je třeba provést udržitelným
způsobem a v zájmu lepšího fungování vnitřního trhu. Důvěra a soulad s právními požadavky mají být principem, nikoliv
ochranou.

(1)
(2)

Eurobarometr 398, Internal Market (říjen 2013).
MEMO-13-1151 Evropské komise citované ve sdělení Komise Plán pro dokončení jednotného trhu s doručováním balíků (COM
(2013) 886 final).
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2.1.
Obalový průmysl slouží v našem denním životě k řadě rozmanitých účelů, k nimž náleží: ochrana výrobků (brání
rozbití, úniku a kontaminaci, prodlužuje dobu skladovatelnosti); propagace (složení výrobku, vlastnosti, propagační sdělení
a značka); informace (identifikace výrobku, postup přípravy a užití, nutriční a skladovací údaje, bezpečnostní upozornění,
kontaktní informace, návod na otevření, nakládání s výrobkem po ukončení životnosti); pohodlná spotřeba (příprava
výrobku, servírování, skladování a porcování); použití (poskytnutí spotřebiteli, maloobchodním a dopravním
společnostem); manipulace (doprava od výrobce k maloobchodu, vystavení v prodejně) a omezování odpadu
(zpracování, využití vedlejších produktů, energie k uskladnění a dopravě).

2.2.
Vzhledem k nesmírné různorodosti tohoto odvětví bude obalový průmysl nutně vyžadovat otevřený a variabilní
přístup. Jedná se o hodnotné odvětví, takže je nutné je zkoumat pečlivě a přihlížet k jeho různorodosti, nutnosti vyhovět
pravidlům a legislativě a samozřejmě konkurenceschopnosti odvětví.

2.3.
Ve většině odvětví se vyskytují určité společné závažné problémy, ale jednotlivá pododvětví samozřejmě čelí řadě
vlastních specifických problémů. Je tomu tak proto, že specifické produkty musejí odpovídat odlišným požadavkům,
zejména z hlediska norem a certifikací.

2.4.
Využití balení k informování o inovaci a kvalitě představuje pro Evropu příležitost. K tomu účelu slouží řada
opatření, která mají jasně identifikovat kvalitu a inovativní řešení výrobku, který je v obalu zabalen. To představuje nikdy
nekončící výzvu, jež má zásadní význam pro odlišení výrobků z EU od výrobků pocházejících z jiných částí světa.

2.5.
EHSV je přesvědčen, že existují další dvě záležitosti, které mají v této oblasti zásadní význam: logistická
problematika obalového průmyslu a dostupnost surovin používaných v tomto odvětví.

S ohledem na tato dvě témata je snadné pochopit rozsah výzev, jimž čelí evropský obalový průmysl.

Hlavním záměrem tohoto dokumentu je informovat evropské instituce o několika doporučeních, jež EHSV a CCMI považují
za rozhodující pro zvýšení dynamiky evropského hospodářství obecně, a obalového průmyslu zejména. Stejně jako v jiných
oblastech musí i zde Evropa ukázat cestu a požadovat dosažení souladu s pravidly a legislativou, které skutečně pomáhají
hospodářství, jsou uskutečňovány udržitelným způsobem a ku prospěchu fungování vnitřního trhu. Důvěra a soulad
s právními požadavky mají být principem, nikoliv ochranou.

2.6.
Specifický příklad používaných materiálů je kritickou otázkou, která vyžaduje pečlivou analýzu, aby bylo zajištěno
respektování volného trhu a rovné konkurenční prostředí pro všechny tržní subjekty.

2.7.
EHSV soudí, že navázání koordinované a inkluzivní diskuse zainteresovaných stran působících v obalovém
průmyslu zajistí, že si toto odvětví zachová udržitelnost, bude dlouhodobě poskytovat kvalitní pracovní příležitosti, bude
schopné se lépe vyrovnat se změnou a lépe se přizpůsobovat potřebám spotřebitelů i širším společenským požadavkům.
V tomto směru není plně využíván potenciál sociálního dialogu k posílení odvětví. Tuto otázku je třeba naléhavě řešit.

2.8.
Pokud se odvětví hodlá přizpůsobit změnám a transformovat se podle požadavků trhu, představuje jedinou cestu
k dosažení udržitelnosti a schůdné nápravy všestranný přístup k zapojení zainteresovaných stran. Je nutné, aby Komise
povzbuzovala řádně strukturovaný a organizovaný sociální dialog, aby bylo možné řešit témata vztahující se k odvětví: jeho
strukturu, konkurenceschopnost a související témata, jako je zaměstnanost, dovednosti, adaptace a budoucí životaschopnost odvětví a jeho pracovní síly. Je také třeba vytvořit obousměrný nástroj komunikace různých subjektů a institucí,
který by se stal platformou pro vyjadřování zájmů širší veřejnosti (tj. společnosti a spotřebitelů, pracovníků, zaměstnavatelů,
vlád atd.). Tímto způsobem by bylo možné zapojit všechny zúčastněné strany v rámci tohoto odvětví a v kontextu jeho širší
a významné úlohy ve společnosti.
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3. Analýza a rámec
3.1.
Evropský obalový průmysl zahrnuje širokou škálu aktivit, a přestože některé problémy sdílí s jinými odvětvími, čelí
v krátkodobém a střednědobém výhledu řadě specifických a významných výzev. Obalový průmysl zahrnuje společnosti
vyrábějící skleněné, kovové, plastové, dřevěné a papírové obaly; v Evropě tyto společnosti zaměstnávají celkem přes 6,5
milionu lidí (3) (Eurostat).
3.2.
Obalový průmysl představuje nejen různorodou škálu výrobků, ale i rozmanitou řadu různých postupů, které jsou
jedinečné a slouží k vytváření produktů pro specifické trhy a různá využití, která se liší nároky na prostředí a jsou pro ně
důležité specifické problémy a charakteristiky.
Například spotřeba energie je významným nákladovým faktorem společností vyrábějících skleněné obaly. Vzhledem
k tomu, že se 80 % odpadového skla recykluje, přispívá recyklace skla významně k dosahování cílů EU v oblasti recyklace
a snižuje uhlíkovou stopu regionu.
3.3.
Důležitým hlediskem je také dostupnost obalových materiálů; rostoucí dopravní náklady na převoz materiálů, jako
je například vlnitá lepenka nebo tuby používané k balení, mají negativní účinky na obalový průmysl. Tak dochází k tomu,
že se přenášejí do obalového průmyslu náklady na energii v celém dodavatelském řetězci – a povšimněme si vzdáleností, na
které některé výrobky jako např. tištěný materiál putují, než se použijí k balení.
3.4.
Kov je možné recyklovat znovu a znovu, aniž by utrpěla jeho kvalita. To představuje přidanou hodnotu z hlediska
příspěvku tohoto odvětví k dosahování cílů Evropské unie v oblasti recyklace.
3.5.
Obalové sklo se používá ve výrobě lahví, sklenic a dalších skleněných obalů a jeho výroba je největším sektorem
sklářského průmyslu v Evropské unii – vyrábí 60 % celkové produkce skla a v EU zaměstnává 90 000 lidí (Eurostat).
Zaměstnanost ve sklářském průmyslu celkově poklesla v důsledku rostoucí automatizace, konsolidace odvětví
a nízkonákladové konkurence. Dovoz ze zemí mimo Evropskou unii představuje sílící konkurenci a roste počet výrobních
provozů v zemích, které s Unií sousedí nebo se nalézají v její blízkosti. Jedná se o státy, kde je levnější pracovní síla a volnější
předpisy. Vytváří to krátkodobě nadbytečnou kapacitu a tlak na snižování cen.
K největším výrobcům v Evropské unii patří Francie, Německo a Itálie plus další největší výrobci v EU. Sklo jako materiál
účinně využívá zdroje a může být recyklováno donekonečna. Například spotřeba energie je významným nákladovým
faktorem společností vyrábějících skleněné obaly, což u jiných neplatí v takové míře. Vzhledem k tomu, že se 80 %
odpadového skla recykluje, přispívá recyklace skla významně k dosahování cílů EU v oblasti recyklace a snižuje uhlíkovou
stopu regionu. Vzhledem k používaným materiálům a produkovaným výrobkům jsou nicméně další segmenty tohoto
odvětví v menším rozsahu vázány na spotřebu energie.
3.6.
Pokud hodnotíme výrobu z papíru a podobných materiálů, tak dodavatelský řetězec v odvětví komplikuje
skutečnost, že společnosti zabývající se výrobou obalů z papíru a lepenky, tedy kartónů, vlnité lepenky, krabicové
a kontejnerové lepenky, obvykle samy vyrábějí papír a jsou součástí cyklu, který zahrnuje výrobu buničiny a odstraňování
tiskařských barev z použitých materiálů i použití surovin získávaných z dřeva.
3.7.
Své specifické vlastnosti má však také segment plastových obalů: ne všechna pododvětví obalového průmyslu jsou
zastoupena několika odvětvovými orgány. Společnosti vyrábějící plastové obaly se uplatňují na jiných trzích než výše
uvedená pododvětví. Koncovými uživateli jsou například výrobci automobilů, kosmetické společnosti, výrobci zdravotních
potřeb a kontejnerů pro balené potraviny. V tomto segmentu přitom působí jediná odvětvová organizace. S plastovými
obaly také souvisí problematika životního prostředí – jedná se například o výrobu plastových tašek a obtíže související se
zpracováním tohoto odpadu a rozkladem použitých látek.
3.8.
Za této situace odlišnosti výrobního procesu vedly k vytvoření velkého množství orgánů zastupujících podniky, což
samo o sobě zhoršuje možnosti spolupráce společností a zástupců zaměstnanců při řešení významných záležitostí, jako je
environmentální udržitelnost a řízení změn. Pododvětví obalového průmyslu, jako je například výroba kovových obalů,
jsou silně segmentovaná, což dokládá velký počet subjektů zastupujících podniky. Například společnosti vyrábějící hliník
často také vyrábějí hliníkové obaly a mají vlastní odvětvovou organizaci (European Aluminium Association). Společnosti
specializované na kovové obaly vyrábějící nápojové plechovky (z oceli a hliníku) mají však vlastní odvětvovou organizaci.
Další odvětvovou organizaci mají pak obalové společnosti zaměřené na ocelové obaly.

(3)

700 000 přímých pracovních míst.
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3.9.
Vzhledem k významu odvětví, jak z hlediska podílu na HDP, tak z hlediska zaměstnanosti, vyžadují tyto odvětvově
specifické záležitosti zvláštní pozornost. Jako velmi segmentované odvětví však obalový průmysl slouží potřebám
zpracovatelských odvětví v celém hospodářství a daleko přesahuje své tradiční trhy.

3.10.
Balení výrobků slouží řadě účelů a pokrývá oblasti, jako je ochrana výrobků (proti rozbití, úniku a kontaminaci),
uvedení obchodních informací (identifikace výrobku, značky, postup přípravy, užití, nutriční a bezpečnostní informace)
a informací o dodání (uvedení dopravy a prodejního místa) i omezování obalového odpadu (energie zpracování, uskladnění
a dopravy). Z hlediska úsilí o snížení emisí uhlíku je důležitým faktorem při navrhování obalů maximalizace prostoru
použitelného k přepravě zboží. Úloha samotného balení při omezování odpadu nabyla na důležitosti, když se společnosti
prodávající on-line, jako je například Amazon, staly velice významnými uživateli obalů a vyvstala otázka ‘zodpovědného
subjektu’, kterou je třeba řešit.

Amazon například používá certifikované systémy tzv. snadno otevíratelných obalů. Eliminováním plastu a pásek Amazon
roku 2008 radikálně změnil přístup k balení 200 000 výrobků od 2 000 výrobců, a snížil tak spotřebu lepenky o 5,4
milionu metrů čtverečních, generických materiálů o 11 203,7 tun a celkový objem krabic o 410 000 metrů krychlových. Je
skutečností, že konečnou zodpovědnost za odpad z obalů nese spotřebitel, je však v zájmu výrobce i přechodného uživatele
obalu, aby se co nejmenší množství obalového materiálu stalo odpadem.

3.11.
Dále uvedené otázky vyžadují důkladné zkoumání vedoucí k celkovému pochopení současné situace
a potenciálním řešením, která zajistí, že evropský obalový průmysl zůstane konkurenceschopný, udržitelný z hlediska
životního prostředí a že nabídne důstojné zaměstnání tisícům pracovníků, kteří jsou na něm závislí.

3.12.
Každá změna v dostupnosti surovin ovlivní jak cenu, tak dostupnost hotových obalů a může potenciálně vážně
narušit činnost tohoto odvětví. Z toho důvodu je třeba prozkoumat hybné síly a trendy v oblasti surovin, aby mohlo
odvětví předvídat budoucí změny a vyhnout se souvisejícím potenciálním narušením činnosti. Například odvětví kovových
obalů je pod zvláště velkým tlakem prudkého růstu cen surovin i energie.

3.13.
V roce 2012 Komise založila evropské inovační partnerství v oblasti surovin. Má za úkol řešit problémy související
s dodávkami dřevitých a minerálních surovin.

3.14.
Poptávka, převážně asijská, zvýšila ceny sekundárních surovin pro výrobu papírových obalů natolik, že jejich
výrobci nejsou schopni tyto dodatečné náklady jednoduše přenášet na spotřebitele. Čínská poptávka velmi přispěla k růstu
cen recyklovaných materiálů používaných k výrobě papírových obalů (cena sběrového papíru se od roku 2006 téměř
zdvojnásobila a cena recyklovaného papíru se za toto období zvýšila o téměř 50 %). Tento růst pravděpodobně bude
v předvídatelné budoucnosti dále pokračovat.

4. Potřeby a trendy v obalovém průmyslu

4.1.
Podle Eurostatu je ve výrobě kovových obalů (včetně oceli a hliníku) pro obalový průmysl v Evropě zaměstnáno
60 000 lidí z celkového počtu 355 000 zaměstnanců v ocelářství; Metal Packaging for Europe odhaduje, že více než 80 000
lidí je zaměstnáno v průmyslu hliníku a 255 000 v celém evropském hodnotovém řetězci zpracování hliníku. Odvětví
nicméně trpělo a nadále trpí snižováním počtu pracovních míst, jednak v důsledku konsolidace v odvětví, jednak
v důsledku mimoevropské konkurence (4).

4.2.
Výzvou pro zaměstnance v tomto odvětví a pracovní síly v Evropě je zajistit, aby si toto odvětví udrželo
konkurenceschopnou úroveň, plně se využívaly technologické inovace a vyrábělo environmentálně udržitelné a kvalitní
zboží.

(4)

Eurostat za poslední desetiletí dokládá trvalé snižování počtu pracovních míst ve výrobě obalů z vlnité lepenky, plastů, kovů, skla
i dřeva. Celkově se v těchto segmentech obalového průmyslu snížil od roku 2003 počet pracovních míst o 1,2 milionu.
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4.3.
Mimoevropská konkurence nadále stlačuje dolů kvalitu pracovních podmínek pracovníků v tomto odvětví, od nichž
očekáváme vytváření bohatství, využívání inovačních technologií a v zásadě udržení odvětví v chodu a zajištění jeho
udržitelné budoucnosti pro příští generace.
4.4.
Evropský obalový průmysl nadále trpí nadbytkem kapacity, což ve spojení s mimoevropskou konkurencí dusí mzdy
a úroveň pracovních podmínek. Sestupný vývoj zaměstnanosti v tomto odvětví dokumentuje účinky konkurence
a nadbytečné kapacity.
4.5.
Obalový průmysl má potenciál přinášet evropským ekonomikám větší přínosy, protože je schopen recyklovat
materiály. Stále více obalových materiálů se recykluje nebo jsou samy vyráběny z recyklovaných materiálů pocházejících
z jiných výrobních odvětví. Příznivé účinky recyklace na životní prostředí jsou dostatečně známy a často se uvádějí
v dokumentech Komise. Obalový průmysl však může zvýšit míru recyklace v členských státech. Zároveň má potenciál
potřebný k uzavření okruhu oběhového hospodářství tím, že zabrání vývozu pochybných odpadních materiálů a zároveň
nepřipustí, aby přístup na evropské trhy měli dovozci, kteří používají obaly neslučitelné s nároky na ochranu životního
prostředí (5). Společnosti vyrábějící obaly z kovů a hliníku, jejich produkce představuje 16 % celkového objemu hliníkových
výrobků v Evropě, jsou závislé na dobývání suroviny (bauxitu) a recyklaci kovového šrotu.
4.6.
Významným a důležitým prvkem evropského obalového průmyslu je také ochrana spotřebitele, jemuž se podávají
zásadně důležité informace o výrobku nebo poradenství ohledně jeho využití. Spotřebitelé oprávněně očekávají, že obal
ochrání zboží, které kupují, a v případě potravin a nápojů zachová jeho kvalitu a zabrání ohrožení zdraví souvisejícího
s jakoukoliv kontaminací. Stejné nároky kladou na obal maloprodejci, kteří navíc požadují, aby obal prodávaného zboží
maximalizoval jeho trvanlivost při skladování.
4.7.
Budoucí stav a struktura tohoto odvětví v menší či větší míře závisí na inovacích a investicích do technologií.
Například 3D tisk je příležitostí pro odvětví i spotřebitele, ale úspěch jeho zavedení a provozování bude velmi závislý na
spolupráci uvnitř odvětví a očekávání zákazníků. Odvětví musí využívat výhody dostupných technologií a adaptovat se
řádným dialogem.
4.8.
Vyvíjejí se osvědčené postupy transformace odvětví a jeho přizpůsobení se změnám, což však vyžaduje asistenci
evropských institucí, aby se jeho potenciál plně využil. Evropská unie může nabídnout asistenci v podobě finanční podpory
vytvoření fóra k dalšímu vedení diskuse sociálních partnerů. Odvětví by se mělo v tomto procesu připojit k EU.
4.9.
Udržitelných a funkčních řešení je možné dosáhnout jen za podmínky, že obě strany působící v odvětví budou
pracovat společně. K tomu je příležitostí sociální dialog na národní i evropské úrovni. Z toho důvodu má zásadní význam
vytvoření Výboru pro odvětvový sociální dialog v obalovém průmyslu, což umožní začít řešit řadu záležitostí, na které
upozorňuje tento dokument.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

(5)

Existuje legislativa zajišťující, aby obalové materiály odpovídaly normám ochrany životního prostředí, kromě toho však společnosti
vyrábějící obaly dodržují řadu pokynů ke snížení emisí a prosazování osvědčených postupů ochrany životního prostředí.
Mimoevropští konkurenti, přestože se vyžaduje, aby vyhověli evropské legislativě, nemusí dbát těchto dobrovolných kodexů
a norem dodržovaných evropskými společnostmi.
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Stanovisko Evropského hosapodářského a sociálního výboru k tématu „Vliv dřevozpracujícího
průmyslu na uhlíkovou bilanci“
(stanovisko z vlastní iniciativy)
(2015/C 230/06)

Zpravodaj: pan Ludvík JÍROVEC
Spoluzpravodaj: pan Patrizio PESCI
Dne 27. února 2014 se Evropský hospodářský a sociální výbor v souladu s čl. 29 odst. 2 jednacího řádu
rozhodl vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy k tématu
„Vliv dřevozpracujícího průmyslu na uhlíkovou bilanci“.
Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma,
přijala stanovisko dne 13. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince),
přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 119 hlasy pro, 1 hlas byl proti a 5 členů
se zdrželo hlasování.

1. Závěry a doporučení
1.1
Ve snaze maximalizovat přínos dřevěných výrobků k uhlíkové bilanci a v zájmu posílení konkurenceschopnosti
evropského dřevozpracujícího průmyslu (1) a jeho schopnosti pohánět inovace vypracoval Evropský hospodářský a sociální
výbor následující doporučení.
1.2
EHSV uznává, že evropské a vnitrostátní právní předpisy mají na dřevozpracující průmysl velký vliv. Z tohoto
důvodu EHSV vyzývá členské státy, aby k posílení konkurenceschopnosti tohoto průmyslového odvětví, podpoře
zaměstnanosti a podpoře investic do výzkumu a inovací prozkoumaly všechny příležitosti související s využíváním dřeva
coby ekologického materiálu.
1.3
EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby v zájmu zvýšení dodávek dřeva a podpory udržitelného využívání dřevních
zdrojů vypracovala za konzultací se zainteresovanými subjekty evropské pokyny pro dodávky dřeva. Jejich součástí by měly
být zásady účinného využívání zdrojů. Měla by se přitom zohlednit a případně vylepšit doporučení uvedená v pokynech
k osvědčeným postupům pro udržitelnou mobilizaci dřeva v Evropě (Good practice guidance on the sustainable mobilisation of
wood in Europe, 2010).
1.4

EHSV připomíná, že je důležité vyloučit z definice terciární biomasy „palety a zpětně získané pospotřební dřevo“.

1.5
Jak již EHSV uvedl ve svém stanovisku k tématu „Příležitosti a výzvy posílení konkurenceschopnosti evropského
dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu“, jež přijal v říjnu 2011 (2), a v souladu se zásadami, které byly stanoveny
v nedávném sdělení EU s názvem Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu, EHSV
zdůrazňuje, že zásada kaskádovitého využívání (využití, opětovné využití, recyklace, rekuperace energie) za ekonomicky
a technicky proveditelných podmínek přizpůsobených specifickým vnitrostátním a regionálním rysům představuje
optimální způsob, jak maximalizovat využívání dřeva účinným způsobem. EHSV je potěšen, že v návaznosti na jeho
požadavek uznat význam kaskádovitého využívání dřeva se tato zásada promítla do několika dokumentů EU, jako je např.
sdělení Za obnovu evropského průmyslu, Nová strategie EU v oblasti lesnictví, pracovní dokument útvarů Komise „Blueprint
for the EU forest-based industries (woodworking, furniture, pulp & paper manufacturing and converting, printing)“ (Projekt pro

(1)

(2)

EHSV se řídí definicí dřevozpracujícího průmyslu uvedenou v oddílu 16 evropské klasifikace ekonomických činností (NACE)
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku. Patří sem: výroba pilařská
a impregnace dřeva; výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, tj. výroba dýh a desek na bázi dřeva; výroba
sestavených parketových podlah; výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství; výroba dřevěných obalů; výroba
ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Příležitosti a výzvy posílení konkurenceschopnosti
evropského dřevozpracujícího nábytkářského průmyslu“ (stanovisko z vlastní iniciativy) (Úř. věst. C 24, 28.1.2012, s. 18).
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průmyslová odvětví EU založená na lesnictví (dřevozpracující průmysl, nábytkářský průmysl, průmysl výroby a přeměny
papíru a celulózy, tiskařský průmysl)) či doprovodný dokument ke sdělení „Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy
a odvětví založená na lesnictví“. Výbor však nemůže podpořit koncepci právně závazných pravidel a podporuje přístup
vycházející z volného trhu a svobodu účastníků trhu.

1.6
Možnosti řízení stavebních materiálů by měly zahrnovat opatření zamezující skládkování recyklovatelných
materiálů, kupříkladu dřeva. EHSV vyzývá Evropskou komisi a zainteresované subjekty k definování pokynů a doporučení
o sběru dřevního odpadu a možnostech zpracování pospotřebního dřeva.

1.7
EHSV žádá Komisi, aby zavedla normu, která bude náležitě odrážet akustické vlastnosti uzavřených prostor, jelikož
dřevo může hrát významnou úlohu ve zvukové izolaci. Dřevo má totiž schopnost zvukově izolovat prostory od vnějšího
hluku a snížit dobu dozvuku. Měly by se prozkoumat příležitosti, které nabízí různé způsoby využití dřeva.

1.8
EHSV vyzývá členské státy a zainteresované subjekty k definování národních akčních programů s cílem posílit
využívání dřeva v budovách a ekologických infrastrukturách. Do provádění těchto akčních programů by měly být přímo
zapojeny místní orgány.

1.9
EHSV si je vědom toho, že dřevo není stavitelům a architektům tak známé jako jiné materiály, a vyzývá členské státy
k přípravě iniciativ na podporu kultury dřeva. Mimo to by zástupci evropského dřevozpracujícího odvětví a evropští
sociální partneři měli zorganizovat koordinované vnitrostátní kampaně s cílem dodat tomuto odvětví na přitažlivosti.

2. Popis evropského dřevozpracujícího průmyslu – výzvy a příležitosti – možný dopad právních předpisů EU na
konkurenceschopnost tohoto odvětví

2.1
Roční obrat evropského dřevozpracujícího průmyslu se pohybuje okolo 122 miliard eur s hodnotou roční produkce
přesahující 115 miliard eur. Podle údajů Eurostat čítal dřevozpracující průmysl v roce 2012 přes 311 000 podniků. Asi
126 000 podniků bylo činných i v odvětví nábytku. V dřevozpracujícím průmyslu – chápáno v úzkém slova smyslu –
představovaly pilařské závody okolo 40 000 podniků, zatímco další dílčí odvětví dřevozpracujících výrobků čítala přibližně
145 000 podniků. I přes zlepšení ve vykazování tyto údaje nemusí odrážet aktuální situaci z toho důvodu, že některé
členské státy do podávaných zpráv ne vždy započítávají malé podniky. V odvětví nábytku a konstrukčních prvků je počet
malých podniků značný. Proto by se skutečný počet podniků dal odhadnout na více než 375 000.

2.2
Dřevozpracující průmysl zaznamenal v roce 2012 v celé Evropě prudký pokles počtu pracovních míst. Průměrná
změna činila –4,4 %, ale údaje se různily od –3,2 % v Německu až po –13,7 % ve Španělsku. Chorvatsko a Dánsko
zaznamenaly největší nárůst počtu pracovních míst, zatímco nejhorší vývoj v roce 2012 oznámilo Španělsko (–13,7 %),
Kypr (–13,1 %) a Slovensko (–11,5 %).

Na konkurenceschopnost dřevozpracujícího odvětví mají silný vliv evropské a státní politiky. Jak se zdůrazňuje ve zprávě
o konkurenceschopnosti EU za rok 2014, náklady na výrobu, pracovní sílu a suroviny jsou v Evropě často mnohem vyšší
než v mnohých jiných regionech, což zvyšuje riziko přemísťování výroby ve velké části tohoto odvětví. Proto by Evropa
měla požadovat, aby výrobky přicházející na trh EU splňovaly stejné sociální, environmentální a bezpečnostní normy jako
výrobky produkované v Evropě. EHSV kromě toho poukazuje na skutečnost, že se evropský dřevozpracující průmysl
i nadále potýká se značným nárůstem výrobních nákladů, zejména pokud jde o pryskyřice a energii. Náklady na energii jsou
v Evropě trojnásobně vyšší než v USA.

2.3
Rozvoj energie z obnovitelných zdrojů a související podpory snižují dostupnost dřevních surovin a zvyšují jejich
ceny, Odhaduje se, že v roce 2012 bylo přibližně 15 % z celkového objemu 182 milionů m3 dřeva vytěženého na území
EHK palivové dřevo. Z nejnovější Společné ankety EHK a FAO o energii ze dřeva (Joint Wood Energy Enquiry – JWEE,
2011) vyplývá, že energie ze dřeva je hlavní složkou obnovitelné energie, jejíž podíl na celkovém objemu energie
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z obnovitelných zdrojů činí 38,4 %. Podle nedávné evropské studie nabídky a poptávky dřevních surovin pro
dřevozpracující průmysl EU, kterou Evropská komise zadala společnosti Indufor (3), by objem dřeva využívaný na
energetické účely v EU měl odpovídat aktuálnímu celkovému objemu vytěženého dřeva, pokud se má do roku 2020
dosáhnout cíle v oblasti obnovitelné energie. Očekává se, že v roce 2016 bude chybět 63 milionů m3 dřeva na pokrytí
požadavků členských států EU vyjádřených v jejich národních akčních plánech pro energii z obnovitelných zdrojů.

2.4
S ohledem na nové sdělení Evropské komise Rámec pro oblast energetiky a klimatu 2030 a na požadavek zvýšit
podíl obnovitelné energie do roku 2030 alespoň na 27 % považuje EHSV za zásadní zvážit různé způsoby, jak zlepšit
mobilizaci dřeva v EU (např. zohledněním doporučení v pokynech k osvědčeným postupům pro udržitelnou mobilizaci
dřeva v Evropě zveřejněným v roce 2010), aby bylo možné nalézt řešení umožňující zabránit narušení hospodářské soutěže
mezi jednotlivými uživateli zdrojů biomasy.

2.5
V této souvislosti EHSV vyzývá členské státy, aby v dané zemi či regionu zhodnotily objem dřevní biomasy, který je
jasně k dispozici pro energetické využití, a objemy, které již dřevozpracující odvětví využívá jako surovinu.

2.6
EHSV kromě toho s politováním konstatuje, že v několika členských státech jsou i nadále používána ustanovení
omezující využívání dřeva ve víceposchoďových budovách a také diskriminující požární předpisy. Ty jsou v mnoha zemích
hlavní překážkou pro využívání dřeva v budovách. Evropské normy požární bezpečnosti v budovách jsou dohodnuty, ale
požární bezpečnost bude nadále odpovědností členských států. Tyto předpisy by měly být okamžitě odstraněny, neboť se
zjevně jedná o tržní překážky bránící expanzi výrobků ze dřeva ve stavebnictví (4).

2.7
EHSV lituje, že evropská odvětví výroby desek na bázi dřeva a odvětví pilařských závodů byla vyloučena ze seznamu
odvětví zranitelných únikem uhlíku. Odstranění těchto odvětví ze zmíněného seznamu se pravděpodobně projeví
posílením již probíhajícího přemísťování těchto zpracovatelských odvětví do zemí mimo EU. Zachování obou těchto
odvětví na seznamu má zásadní význam pro omezení negativního dopadu konkurenčního tlaku, který doléhá na všechny
společnosti v důsledku obrovského nárůstu cen dřeva, jejž způsobila hospodářská soutěž s odvětvím energie vyrobené
z dřevní biomasy. Jen v evropském odvětví výroby desek na bázi dřeva ukončilo v letech 2008 až 2013 činnost 21 provozů,
což mělo za následek ztrátu kapacity vyčíslenou na 10 386 m3. Některé z těchto uzavřených provozů byly rozebrány a za
hranicemi Evropské unie znovu smontovány. Zachování zpracovatelských odvětví uvnitř Evropské unie musí být prioritou
pro všechny tvůrce politik a zejména pro Evropskou komisi. Proto vyzýváme příslušná generální ředitelství Evropské
komise, aby přijala opatření, jež zaručí konkurenceschopnost evropského průmyslu a zabrání přemísťování
zpracovatelských odvětví.

2.8
Jedním z účinným opatření k zaručení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zabránění přesunům výroby
by mohla být nová energeticko-uhlíková daň, která by odstranila diskriminaci evropských výrobců.

(3)

(4)

Indufor je nezávislá mezinárodní poradenská společnost s pobočkami ve Finsku a na Novém Zélandě. Poskytuje poradenské služby
soukromým i veřejným klientům. V jejich přístupu je věnována pozornost všem aspektům udržitelného rozvoje – hospodářským,
sociálním i environmentálním. Jejich působení zahrnuje udržitelné obhospodařování lesů, investice do hospodářských lesů
a výsadby, zhodnocení lesa a náležitou péči, dřevařský průmysl a průmysl zpracování dřevovlákna, ekologickou výrobu, posuzování
lesních zdrojů a mapování, služby v oblasti změny klimatu a ekosystémů v lesnatých krajinách, politiku v oblasti lesnictví
a strategické studie, jakož i poradenství v oblasti udržitelnosti a rozvoje v souvislosti s udržitelným obhospodařováním lesů
a využíváním půdy.
V mnoha zemích je ve vnitrostátních stavebních předpisech patrná tendence omezit využívání dřevěných nosných konstrukčních
prvků při stavbě víceposchoďových budov. Důvodem, proč řada zemí upouští od využívání hořlavých materiálů, je nejistota
související s požáry v budovách. Rozsáhlý výzkum a vývoj však ukázaly, že je vhodnější dát přednost stavebním předpisům, jež jsou
z hlediska materiálů neutrální, a v posledních více než deseti letech se v řadě členských států běžně používají funkčně vymezené
předpisy. Dřevo hoří, nicméně tento proces je pod kontrolou, takže je skutečně možné odhadnout, jak velká část profilu zůstane po
hodině hoření ohněm nedotčena. Stavební dřevo odolává ohni velmi dobře. Když hoří, vytváří se na něm zuhelnatělá vrstva, která
pomáhá zachovat pevnost a strukturální celistvost dřeva uvnitř a snižuje tak riziko úplného zhroucení.
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3. V rámci boje proti změně klimatu podpořit využívání výrobků ze dřeva ke snížení emisí CO2

3.1
Globální oteplování je otázkou velkého politického významu. Má totiž závažný dopad na lidské zdraví a přírodní
zdroje. Volba materiálů, které používáme, může mít podstatný vliv na emise oxidu uhličitého, jež jsou jednou z hlavních
příčin globálního oteplování. „Zelené“ a „ekologické“ výrobky si u výrobců a spotřebitelů získávají širší odezvu. Souběžně se
formulují vnitrostátní a evropské politiky s cílem tyto výrobky podpořit. EHSV se domnívá, že vhodným nástrojem
ekologického řízení do budoucna je analýza životního cyklu (5) (life cycle assessment, LCA).

3.2
Evropa může radikálně snížit emise CO2 zvýšením propadu uhlíku zapříčiněným lesy (optimalizací jejich řízení)
a intenzivnějším využíváním udržitelně produkovaných výrobků ze dřeva. Je vědecky dokázáno, že používání výrobků ze
dřeva ve stavebnictví a v každodenním životě má pozitivní účinek na klima. Množství uhlíku uložené ve stromech
a souvisejících výrobcích ze dřeva záleží na druhu stromů, podmínkách růstu (prostředí), stáří stromu a hustotě stromů
v okolí. Bylo nicméně prokázáno, že nahrazením jednoho krychlového metru stavebního materiálu dřevem lze dosáhnout
podstatných úspor CO2, v průměru 0,75 až 1 t. V 1 m3 dřeva se navíc uloží 0,9 t CO2.

3.3
Nedávná studie uskutečněná univerzitou v Yale nazvaná „Uhlík, fosilní paliva a omezování ztráty biologické
rozmanitosti prostřednictvím dřeva a lesů“ (Carbon, fossil fuel and biodiversity mitigation with wood and forests (6)) zjistila, že
používáním více dřeva při stavbě budov a mostů by se podstatně snížily globální emise oxidu uhličitého i spotřeba fosilních
paliv. Vědci dospěli k závěru, že zvýšení využívání dřevěných výrobků na ekvivalent 34 % by mělo podstatné a pozitivní
účinky. Ukládáním CO2 v celulóze a ligninu dřevěných výrobků by bylo možné dosáhnout 14 % až 31 % snížení
celosvětových emisí CO2.

3.4
EHSV žádá Evropskou komisi, aby podpořila členské státy a evropské odvětví lesnictví tím, že stanoví a zavede
opatření a případně pobídky pro využívání výrobků z vytěženého dřeva s dlouhým životním cyklem (7). Čím déle je dřevo
používáno a opětovně využíváno, tím déle je v něm uložen oxid uhličitý. Dřevěný odpadový materiál (v úzkém slova
smyslu) lze minimalizovat hlavně tím, že všechny dřevěné části mohou být efektivně používány a opětovně využívány,
přičemž dřevo může být nakonec vždy spáleno k rekuperaci energie (8). Chce-li Evropa účinně řešit změnu klimatu, měly by
členské státy a evropské instituce podporovat využívání výrobků ze dřeva a vytvořit příznivé politické podmínky
umožňující optimální využití životního cyklu dřeva.

4. Dřevo ve stavebnictví

4.1
Výstavba a provoz budov mají značné environmentální přínosy. Celkově na budovy připadá 20 % veškeré spotřeby
vody, 25–40 % spotřeby energie a 30–40 % emisí skleníkových plynů. Volba výrobků používaných ke stavbě nebo renovaci
podstatně ovlivňuje životní prostředí. EHSV proto uznává, že dřevo hraje důležitou roli v rozvoji udržitelných, ekologicky
šetrných budov. Možnosti využití dřeva ve stavebnictví nejsou plně využívány, což má vliv na konkurenceschopnost
dřevozpracujícího průmyslu. EHSV by chtěl analyzovat možnosti, jak tuto situaci zlepšit, aniž by vznikly nepříznivé dopady
pro ostatní materiály.

(5)
(6)
(7)

(8)

LCA je nástroj pro stanovení úniků do životního prostředí a posouzení souvisejících dopadů způsobených nějakým postupem,
výrobkem nebo činností. Je užitečný i pro průmysl při hledání praktických a uživatelsky příznivých modelů rozhodování v oblasti
vývoje výrobků šetrných k životnímu prostředí.
Journal of Sustainable Forestry 33:248-275, 2014.
V rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení
v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím a o informacích o opatřeních
týkajících se těchto činností (COM(2012) 93 final) se uznává, že posílením udržitelného využívání výrobků z vytěženého dřeva lze
podstatně omezit emise skleníkových plynů a podpořit jejich pohlcování z atmosféry.
Údaje shromážděné v nedávné italské studii Analýza životního cyklu a srovnání využívání pospotřebního dřeva k výrobě dřevotřískových desek
a ke zpětnému získání energie ukazují, že co se týče dopadu na změnu klimatu, používání recyklované dřevní suroviny v provozech
vyrábějících dřevěné panely je výhodnější než spalování v elektrárně na biomasu. Tuto studii uskutečnil italský výzkumný institut
eAmbiente-c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA. Studie byla prezentována během slyšení EHSV ohledně vlivu dřevozpracujícího
průmyslu na uhlíkovou bilanci, které se konala 19. září 2014 v italském Mestre.
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4.2
Dřevo je již dlouho uznáváno jako ekologicky šetrný materiál pro celou řadu výrobků. Studie posouzení životního
cyklu po celém světě potvrzují, že využívání výrobků ze dřeva nabízí velké environmentální přednosti. Dřevo je jedním
z mála 100 % obnovitelných stavebních materiálů, ukládá CO2 a díky vzduchovým komorám v buněčné struktuře je
přirozeným izolačním materiálem. Dřevo je bezpečný, robustní a spolehlivý materiál, a to nejen za vysokého namáhání
jako při hurikánech a zemětřeseních, ale i při požárech.

4.3
Při řízení konce životnosti stavebních materiálů se jako možnosti nabízí opětovné využití, recyklace a zpětné
získávání. Současná situace je typická tím, že značné množství stavebního odpadu stále ještě končí na skládkách, což
zvyšuje zátěž související se skládkou materiálů a jejím provozem. Materiály jako dřevo mohou být přímo recyklovány do
stejného výrobku k opětovnému využití či mohou být transformovány do jiných upotřebitelných výrobků. EHSV poukazuje
na to, že recyklace vyžaduje nové zpracování, které většinou bývá ekonomicky uskutečnitelné pouze tehdy, jestliže efektivní
sběr probíhá v blízkosti zdroje materiálu. EHSV proto vyzývá Evropskou komisi a zainteresované subjekty ke
shromažďování veškerých osvědčených postupů existujících na vnitrostátní úrovni, aby mohly být definovány pokyny
a doporučení týkající se sběru dřevního odpadu a možností zpracování pospotřebního dřeva. Snížením objemu a recyklací
stavebních a demoličních materiálů se mohou také snížit celkové stavební a likvidační náklady.

4.4
Odvětví stavebnictví je největším uživatelem výrobků ze dřeva. Kupříkladu ve Finsku přibližně 70–80 % finských
výrobků ze dřeva nachází konečné využití ve stavebnictví. Stavba s využitím nosných dřevěných prvků v nedávných letech
získala v několika evropských zemích na popularitě, především ve Spojeném království, Irsku a Francii. EHSV nicméně
uznává, že využívání dřeva může přispět k rozvoji zelené ekonomiky, a z tohoto důvodu by se mělo podporovat.

4.5
EHSV uznává, že výhody spojené s využíváním dřeva ve stavebnictví jsou poměrně málo známy. Nejde jen
o architekty, ale i o koncové uživatele, kteří často vědí jen velmi málo o vlastnostech dřeva. Omezené znalosti pak často
vedou k omezenému využívání dřeva a následně k problémům, jež negativně ovlivňují image tohoto materiálu. Kromě toho
je rozvoj této stavební metody v mnoha evropských státech ztěžován nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

4.6
EHSV apeluje na evropské dřevozpracující odvětví a související sociální partnery, aby zorganizovaly koordinované
informační kampaně s cílem dodat tomuto odvětví na přitažlivosti. Mladí lidé by měli být pobízeni k tomu, aby si zvolili
programy vzdělání a odborné přípravy, které je důkladně připraví na profesní uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu.

5. Společenské aspekty související se zvýšením využívání dřevních materiálů a posílením role dřevozpracujícího
průmyslu v ekonomice (9)

5.1
EHSV poukazuje na skutečnost, že většina pracovníků v dřevozpracujícím průmyslu je proškolována přímo
v zaměstnání, kde získává dovednosti informálně od zkušenějších pracovníků. Většina pracovníků se naučí základní práci se
stroji a základní pracovní úkony za několik měsíců, aby se z nich však stali odborní pracovníci, potřebují často dva nebo
více roků. Zaměstnanost se rovněž vytváří tak, že se se pracovníkům zajistí odborná příprava a vzdělávání, jež jsou
uzpůsobeny potřebám a poptávce na trhu práce. EHSV kromě toho zdůrazňuje, že tvorbu pracovních míst a růst v EU
podnítí programy v oblasti výzkumu a inovací. Proto vyzývá dřevozpracující průmysl, aby využíval příležitosti, jež nabízí
program Horizont 2020.

5.2
Členské státy by si měly vytyčit ambiciózní cíle pro plnění nedávného sdělení EU o účinném využívání zdrojů ve
stavebnictví, aby se zajistily investice do renovace budov a vytvořila se pracovní místa.

(9)

EHSV se domnívá, že sociální aspekty a připomínky uvedené ve stanovisku EHSV k tématu Příležitosti a výzvy posílení
konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu jsou stále platné.
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5.3
EHSV si je vědom, že vážný dopad na lidské zdraví má hluk ve veřejných prostorách (10). Dřevo je nejen důležitým
ekologickým materiálem, ale při využití jako izolační materiál může mít řadu společenských a zdravotních přínosů. Dřevo
totiž může hrát zásadní úlohu ve zvukové izolaci a jako absorpční materiál. Dřevo má schopnost zvukově izolovat prostory
od vnějšího hluku a snížit dobu dozvuku. EHSV žádá Komisi, aby zavedla normu, která bude náležitě odrážet akustické
vlastnosti uzavřených prostor. Vzhledem k tomu, že dřevo může vydávat zvuk (po přímém úderu) a může zesilovat nebo
pohlcovat zvukové vlny pocházející z jiných těles, by se měly prozkoumat příležitosti související s různým použitím dřeva.
Dřevo má rovněž vědecky potvrzený pozitivní vliv na kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorách a pocit této kvality.

5.4
Na úrovni členských států existuje několik iniciativ, které lidi seznamují s možnostmi využití dřeva jako ekologicky
šetrného materiálu, tyto iniciativy však postrádají skutečnou koordinaci. Nárůst spotřeby výrobků ze dřeva je jednoznačně
vázán na informační kampaně, které by měly být prováděny na vnitrostátní úrovni. Hlavním cílem vzdělávacích kampaní
o dřevě je vytvořit pozitivní postoje – technické a kulturní – vstřícné k využívání dřeva.

5.5
Jako zajímavý příklad osvědčeného postupu by EHSV chtěl připomenout iniciativu nazvanou „WOODDAYS“.
Akce (11) byla zahájena dne 21. března 2014 v Miláně. Jednalo se o desetidenní program zaměřený na rostoucí města a na
inteligentní urbanistické zhušťování účinně využívající zdroje prostřednictvím dřeva. Akce byla zorganizována s úmyslem
představit dřevo jako stavební materiál s doposud neuznaným potenciálem v prostředí, kde budou konstrukce ze dřeva hrát
v budoucnosti prvořadou úlohu, tedy v samém srdci našich měst. Tato akce proběhne i v dalších evropských městech:
Bratislavě, Lublani a Bruselu.

5.6
EHSV by chtěl upozornit, že významné programy ekologického stavebnictví se poněkud rozcházejí v přístupu
k využití výrobků ze dřeva. Některé z nich se zaměřují na výkonnost spíše než na použitý materiál, jiné programy zase pro
dřevo jako přijatelný materiál zavádějí „omezení“, aniž by vznášely podobné „požadavky“ na jiné stavební produkty. Vyšší
využívání dřeva by mělo rovněž řadu pozitivních dopadů na hospodářství EU. EHSV v této souvislosti doporučuje, aby byly
po vzoru Francie stanoveny povinné cíle pro použití dřeva ve stavebnictví.

6. Mobilizace dřeva

6.1
Zvýšit využívání dřeva ve stavebnictví a v každodenním životě lze pomocí řešení a opatření, která umožní
mobilizaci dřeva (včetně řešení umožňujících zpětně získávat více dřeva, výrobků ze dřeva a zbytků z průmyslových
a pospotřebních odpadů k opětovnému využití a recyklaci) a prodloužení životního cyklu výrobků ze dřeva.

6.2
Pro zachování konkurenceschopného dřevozpracujícího průmyslu je nezbytný udržitelný a stálý přísun dřevní
suroviny. Měla by se přitom zohlednit a případně vylepšit doporučení uvedená v pokynech k osvědčeným postupům pro
udržitelnou mobilizaci dřeva v Evropě (Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in Europe, 2010).

6.3
V nedávných letech se dodávka dřeva ocitla pod výrazným tlakem, jehož příčinou byla částečně evropská
a vnitrostátní opatření na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů, jež vedla především ke spalování dřeva. EHSV
připomíná, že je důležité vyloučit z definice terciární biomasy „palety a zpětně získané pospotřební dřevo“. Tyto materiály
jsou hlavním surovinovým vstupem u některých typů produktů vyráběných z desek na bázi dřeva a v některých případech
mohou tvořit až 95 % dřevního vstupu (12).

(10)

(11)
(12)

„Vlivy hluku na zdraví jsou důsledky vyšších zvukových hladin pro zdraví. Zvýšený hluk na pracovišti nebo jinde může způsobit
poruchy sluchu, vysoký tlak, ischemickou chorobu srdeční, podrážděnost a poruchy spánku. S vystavením hluku jsou spojeny
změny imunitního systému a vrozené vady.“ (Viz Passchier-Vermeer W, Passchier WF (2000). Noise exposure and public health. Environ.
Health Perspect. 108 Suppl 1: 123–31. doi:10.2307/3454637. JSTOR 3454637. PMC 1637786. PMID 10698728.)
Iniciátorem akce „WOODDAYS“ je společnost pro-Holz Austria ve spolupráci s katedrou dřevěných konstrukcí technické univerzity
v Mnichově a s podporou Evropské organizace pilařského průmyslu (European Organisation of the Sawmill Industry – EOS)
a Evropské federace výrobců desek (European Panel Federation – EPF).
Italská skupina „Saviola“ proslulá sloganem „Pomozte nám zachránit stromy“ je světovým průkopníkem ve zpracování dřevního
odpadu, s recyklační kapacitou 1,5 milionu tun pospotřebního dřeva za rok. Výrobní filosofie této společnosti je založena na
zpětném získávání a opětovném využití sekundárních surovin, které mohou být pomocí ekonomicky a ekologicky udržitelného
postupu obnoveny a opětovně využity, aniž by bylo zapotřebí kácet stromy. Tato skupina shromažďuje různé typy dřeva: palety,
bedýnky na ovoce a přepravní bedny.
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6.4
EHSV zdůrazňuje, že využívání dřeva kaskádovitým způsobem (využití, opětovné využití, recyklace, rekuperace
energie) – za ekonomicky a technicky proveditelných podmínek přizpůsobených specifickým vnitrostátním a regionálním
požadavkům a rovnováze mezi poptávkou a nabídkou – představuje optimální způsob, jak maximalizovat využívání dřeva
(přírodní suroviny) účinným způsobem. Výbor však nemůže podpořit koncepci právně závazných pravidel a podporuje
přístup vycházející z volného trhu a svobodu účastníků trhu. Přístup založený na kaskádovitém využívání dřeva nejen že
zajišťuje optimální hospodářské využití této suroviny, nýbrž je také významným přínosem z hlediska klimatu díky trvalému
ukládání uhlíku a substitučnímu efektu dřeva před tím, než dojde na jeho využití jako zdroj energie.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hosapodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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PŘÍLOHA

ke stanovisku CCMI

Tento text stanoviska CCMI byl zamítnut CCMI ve prospěch pozměňovacího návrhu, avšak obdržel více než čtvrtinu hlasů:
Odstavec 6.4
6.4
EHSV zdůrazňuje, že využívání dřeva kaskádovitým způsobem (využití, opětovné využití, recyklace, rekuperace
energie) za ekonomicky a technicky proveditelných podmínek přizpůsobených specifickým regionálním požadavkům
představuje optimální způsob, jak maximalizovat využívá dřeva (přírodní suroviny) účinným způsobem. Vhodné druhy
dřeva by měly být přednostně využity mechanicky, nikoliv jako palivo. Přístup založený na kaskádovitém využívání dřeva
nejen že zajišťuje optimální hospodářské využití této suroviny, nýbrž je také významným přínosem z hlediska klimatu díky
trvalému ukládání uhlíku a substitučnímu efektu dřeva před tím, než dojde na jeho využití jako zdroj energie.
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský film v digitální éře
(stanovisko z vlastní iniciativy)
(2015/C 230/07)

Zpravodajka: paní DARMANIN
Dne 6. listopadu 2014 se Evropský hospodářský a sociální výbor, v souladu s čl. 29 odst. 2 jednacího řádu,
rozhodl vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy k tématu
Evropský film v digitální éře.
Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost, kterou Výbor pověřil
přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 11. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince)
přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 190 hlasy pro, 9 hlasů bylo proti a 1 člen
se zdržel hlasování.

1. Doporučení
1.1.
EHSV vítá sdělení Komise Evropský film v digitální éře – Překlenutí pólů kulturní rozmanitosti a konkurenceschopnosti (COM(2014) 272 final), jež správně klade otázky coby podklad k diskuzi a úvaze o tomto významném odvětví
v Evropě.
1.2.
EHSV zdůrazňuje nutnost vhodné rovnováhy mezi hodnotou audiovizuálního odvětví v obchodním smyslu a jeho
významem pro Evropu z hlediska kulturního dědictví. Těmito dvěma aspekty se ze své podstaty nelze zabývat odděleně.
1.3.
Je načase, aby byly veřejně projednány inovativnější a nové obchodní modely pro odvětví s ohledem na využití
příležitostí, jež digitální svět skýtá. EHSV proto vyzývá odvětví, Komisi a vnitrostátní vlády k otevřenosti a ochotě
diskutovat o těchto obchodních modelech a podporovat je.
1.4.
Jednou z oblastí, jimiž je nutno se zabývat, je financování. Je třeba usilovat o konkurenceschopnost, avšak ne na
úkor kulturního rozměru filmu v Evropě. Financování je primárně záležitostí členských států. Je však třeba se zabývat
otevřenou debatou o metodě zajištění maximálního využití financování a alternativních metod financování. Patří sem
i veřejné financování k přilákání soukromých investic, racionálnější využití financování z veřejných zdrojů, doplňkovost
financování ze zdrojů EU a členských států a soukromé investice nových účastníků, jako jsou např. poskytovatelé internetu
a telekomunikační společnosti.
1.5.
Klíčovou prioritou plánu pro odvětví by mělo být rovněž posílení kreativního prostředí. Sdělení Komise by se mělo
zabývat tímto přístupem, jenž by a měl pokrývat vzdělávání, pracovní podmínky osob činných v odvětví, rozvíjení
kreativního talentu, kreativní projev, přidanou hodnotu a evropskou filmovou gramotnost a jazyk.
1.6.
EHSV podporuje názor, podle něhož by diváci měli být ústředním tématem diskusí o audiovizuálním odvětví,
protože jsou nejen příjemci, ale často také těmi, kdo utváří trendy a tím vedou rozvoj.
1.7.

Výbor se domnívá, že by se měl více zdůraznit sběr dat na evropské úrovni za účelem lepšího pochopení odvětví.

1.8.
EHSV zdůrazňuje, že sdělení Komise by jako na jednu z výzev mělo poukázat i na stávající pracovní podmínky
v odvětví, a to včetně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a malých a středních podniků, z nichž někteří
momentálně v nejrůznějších podobách čelí nejistým pracovním podmínkám, jež zčásti vyplývají ze zvláštností samotného
odvětví, ale jsou i důsledkem chybějící konkurenceschopnosti, kdy snahy o úsporu peněz probíhají formou úspor za
zaměstnance.
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1.9.
EHSV považuje filmovou gramotnost za významný aspekt pro to, aby více Evropanů oceňovalo a vyhledávalo
evropské filmy. EHSV proto doporučuje podporovat filmovou gramotnost na evropské a vnitrostátní úrovni.
1.10.
Další oblastí, v níž je dle EHSV třeba vyvinout větší úsilí, je dostupnost. Výzkum a inovace by proto měly zacílit na
překonání překážek, jakými jsou jazyk a zdravotní postižení.
1.11.
Evropské filmové fórum navrhované Evropskou komisí by mělo zahrnovat všechny zainteresované strany
audiovizuálního odvětví; je významným nástrojem propojování všech aktérů v rámci audiovizuálního odvětví za účelem
řešení jeho klíčových témat. EHSV podporuje toto dlouho očekávané konzultační fórum a zdůrazňuje, že je zásadní, aby
v něm byly rovnoměrně zastoupeny všechny zainteresované strany odvětví, a to včetně skupin menších zainteresovaných
stran, včetně zástupců spotřebitelů a zaměstnanců.
1.12.
Středem zájmu tohoto fóra by měly být klíčové výzvy a příležitosti digitální éry. Fórum by mělo proměnit politiky
a strategie na konkrétní opatření v odvětví.
1.13.
EHSV dále zdůrazňuje, že digitální svět (včetně perspektivy satelitní komunikace dle plánů EU pro rok 2020) i přes
rychle probíhající změny, jež mohou být pro odvětví výzvou, skýtá nespočetné množství příležitostí pro filmový průmysl.

2. Shrnutí sdělení
2.1.
Evropský filmový průmysl, jeden z nástrojů evropské kulturní rozmanitosti, má velmi specifické rysy a je velmi
kreativní. Z důvodu řady výzev je toto průmyslové odvětví vystaveno závažným problémům, ačkoli představuje
významnou součást evropského kulturního dědictví.
2.2.
Komise v minulosti přijala řadu směrnic, které se týkaly specifických oblastí filmového průmyslu, jako je např.
duševní vlastnictví. Toto sdělení je v nedávné minulosti první, které se zaměřuje na celé odvětví.
2.3.

Dokument Komise poukazuje na specifika, s nimiž se evropský filmový průmysl potýká. Jsou to:

— obecenstvo evropského filmu, protože pouze malý počet evropských filmů se dostane na programy kin či televize jiné
země;
— měnící se spotřebitelské návyky – sledování filmových děl zůstává stejné, ačkoliv médium se mění. Méně lidí chodí do
kina a více lidí sleduje film v televizi nebo jako video na vyžádání;
— nedostatky v přístupu pro dosažení světových trhů, k nimž patří roztříštěnost finančních prostředků a omezené
možnosti internacionalizace.
2.4.

Dokument Komise se proto jako východisko pro diskuzi snaží zjistit a řešit tyto výzvy. K těmto oblastem patří:

— financování;
— obchodní model v tomto odvětví;
— podpořit více tvůrčí odvětví;
— přístup k publiku.

3. Obecné připomínky
3.1.
Evropský hospodářský a sociální výbor vítá úsilí Komise o stanovení základu pro diskuzi mezi všemi
zainteresovanými stranami a dalšími účastníky v rámci audiovizuálního odvětví v Evropě. Tento dialog je zcela nezbytný
a je již dlouho zapotřebí, a to jak z důvodu využití výhod, které skýtá měnící se digitální svět a nové technologie, tak
z důvodu dalšího posílení tohoto rozmanitého a složitého průmyslu.
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3.2.
EHSV souhlasí s Evropskou komisí ohledně specifických výzev, na něž se v dokumentu poukazuje. EHSV by však
rád doplnil další problém, na nějž se v dokumentu nepoukazuje, kterým je stávající pracovní prostředí, s nímž se
zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a podnikatelé v tomto odvětví setkávají.
3.3.
EHSV souhlasí s oblastmi uvedenými v dokumentu, na něž je třeba se zaměřit. EHSV by však doplnil další oblasti,
jež je rovněž nutné projednat a řešit. Patří sem:
— oblast vzdělávání, která by se neměla zaměřovat pouze na obchodní schopnosti v rámci vzdělávacího systému;
— pracovní podmínky a prostředí;
— vazba mezi divadlem a kinem;
— rozsáhlejší shromažďování údajů a prezentace osvědčených postupů;
— vnitřní trh a vazba mezi právy duševního vlastnictví a autorskými právy a odvětvím.
3.4.
EHSV dále zdůrazňuje, že digitální svět i přes rychle probíhající změny, jež mohou být pro odvětví výzvou, skýtá
nespočetné množství příležitostí pro filmový průmysl. Sem patří perspektiva satelitní komunikace v souladu s plány EU na
satelitní infrastrukturu pro rok 2020 a využívání satelitů k flexibilnější, k životnímu prostředí šetrnější a nákladově
efektivnější distribuci filmů do kin.

4. Konkrétní připomínky

Finanční prostředí audiovizuálního odvětví
4.1.
EHSV souhlasí s tím, že financování odvětví z veřejných zdrojů není nutné navyšovat, ale spíše optimalizovat
s ohledem na přidanou hodnotu průmyslu. Veřejné financování je záležitostí členských států a finanční prostředky EU by
měly dále posílit účinnost místního financování. Takové veřejné financování by však mělo být využito k přilákání větších
soukromých investic.
4.2.
Model financování audiovizuálního odvětví musí být založen na podpoře zaměřené na různé druhy produktů a na
kombinaci přímých dotací a pákového financování, tak aby byl soukromým investorům usnadněn vstup na trh. Úloha
působení veřejného financování je zásadní k zajištění racionálnějšího využívání veřejných zdrojů a k zaměření úsilí na
kulturní produkty.
4.3.
EHSV poukazuje na citlivou rovnováhu mezi dosažením konkurenceschopnosti a kreativním projevem. Veřejné
financování by nemělo být přidělováno náhodně, nýbrž by mělo být vyvážené.
4.4.

Kromě otázek Komise ohledně veřejného financování, jež mají být základem debaty, by Výbor doplnil následující:

4.4.1.

Na nadnárodní úrovni je třeba věnovat náležitou pozornost rozvoji „evropské“ filmové značky. Národní označení je
důležité a musí vždy zůstat součástí zásluh o film, v mezinárodním a národním prostředí je však nutné silněji
rozvinout evropskou značku.

4.4.2.

Hlavními finančními nástroji, jež by měly být využívány, jsou systémy záručních fondů a daňové pobídky. Záruční
fondy – zejména pokud jsou v souladu s basilejskými zásadami – podporují bankovní úvěry, zatímco daňové
pobídky podporují kapitálové nebo polokapitálové investice. Tyto finanční nástroje musí být strukturovány tak,
aby se doplňovaly s evropskými finančními nástroji, hlavně s finanční iniciativou Kreativní Evropa, se záručními
fondy pro PIME a strukturálními fondy EU.

4.4.3.

V tomto sektoru by kromě programu Tvůrčí Evropa měly být ve vhodné rovnováze využity další nástroje
financování, jako je Horizont 2020 a Erasmus+.

4.5.
Sdělení Komise odkazuje na soukromé investice jako prostředky financování odvětví. EHSV doporučuje, aby
k financování odvětví přispívali noví účastníci digitálního odvětví, jako jsou např. telekomunikační společnosti
a poskytovatelé obsahu.
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4.6.
Jednotlivé iniciativy však nepostačí. Veřejná správa a EU musí vyvinout pro audiovizuální odvětví finanční
infrastrukturu, jejímž cílem bude realizace a podpora několika finančních a nefinančních služeb (včetně služeb budování
kapacity) zaměřených na celý výrobní řetězec odvětví: vývoj, produkci, distribuci.

Inovativní podnikatelské prostředí
4.7.
EHSV se účastní debaty o právech duševního vlastnictví, jednotném digitálním trhu a o směrnici o audiovizuálních
mediálních službách. EHSV však podporuje zmínku o prozkoumání okamžitě použitelných obchodních modelů, jež jsou
v současné době technologických změn digitální doby smysluplné. EHSV rovněž zdůrazňuje, že je nutné lépe racionalizovat
veškeré stávající politiky, jež pro toto odvětví existují.

4.8.
Je třeba prozkoumat nové obchodní modely a podporovat houževnatost při přijímání odvážných rozhodnutí. EHSV
však poukazuje na to, že pro dosažení tohoto cíle je nutné otevřeně a rozsáhle zapojit všechny zainteresované strany do
debat zaměřených na změnu obchodních modelů. Tuto debatu musí kromě toho vést odvětví samotné.

4.9.
EHSV je přesvědčen, že tento aspekt je pro úspěch odvětví zásadní, a proto vyzývá všechny zainteresované strany,
aby byly k těmto novým obchodním modelům otevřené, a to nejen z důvodu plného využití výhod, které digitální éra
nabízí, ale i z důvodu přizpůsobení se rychle se měnícím vzorcům chování spotřebitelů.

4.10.
Je zapotřebí kulturní změny v mentalitě producentů i vysílacích společností: v budoucnu totiž budou produkty
určené pro kina a televizi existovat společně s produkty pro smíšená média. Producenti a vysílací společnosti proto musí
vyvinout odlišné obchodní modely podle odlišné povahy produktů a musejí mít na paměti odlišné rozpočty a odlišné
distribuční strategie, v závislosti na povaze a komerčním potenciálu konkrétních produktů. Orgány veřejné správy zároveň
musí přepracovat model veřejného financování v souladu s vyváženější kombinací podpor.

4.11.
EHSV doporučuje opatrnost při pouhém vylepšení stávajících obchodních postupů, aniž by se na praxi pohlédlo
ze zcela inovativního pohledu. Například flexibilnější časové intervaly pro jednotlivé způsoby distribuce (release windows)
samy o sobě ještě nemusí zaručit obchodní řešení, jež digitální doba vyžaduje.

Posílení tvůrčího prostředí
4.12.
EHSV poukazuje na to, že pro další posílení odvětví je zásadní spolupráce mezi filmovými školami. Výbor rovněž
zdůrazňuje, že filmové školy jakožto aspekt odvětví musejí být také zapojeny do debat zainteresovaných stran konaných na
evropské úrovni.

4.13.
Další faktor, kterým je třeba se v rámci této oblasti zabývat, jsou specifické výzvy v podobě rychle se měnící
technologie, s nimiž se filmové školy potýkají, což vede v mnoha případech k tomu, že školy využívají při výuce studentů
zastaralé technologie. S problémy v odvětví se tak často potýkají i odborníci při práci, kteří nejsou připraveni na
technologické prostředí.

Dostupnost a rozšíření publika
4.14.
EHSV podporuje názor, že jádrem hnací síly odvětví by mělo být rovněž publikum. EHSV proto dále poukazuje na
požadavek řádných údajů na evropské úrovni a rovněž na zapojení spotřebitelských organizací do debat zainteresovaných
stran, jako je např. Evropské filmové fórum.

Sběr dat a analýza
4.15.
Výbor se domnívá, že by měl více zdůraznit sběr dat na evropské úrovni za účelem lepšího pochopení odvětví.
Tento sběr dar by měl zahrnovat nejen prvek publika v rámci odvětví, ale i využití financování na různých úrovních,
konkurenceschopnost odvětví a také pracovní prostředí a podmínky.

4.16.
EHSV rovněž uznává, že je nutné vyvinout zdroj údajů na vnitrostátní a unijní úrovni, jenž bude obsahovat i údaje
používané finančními zprostředkovateli k posuzování a řízení investičních rizik.
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Pracovní prostředí a pracovní podmínky
4.17.
EHSV je rozhodně přesvědčen, že oblast pracovních podmínek a pracovního prostředí v rámci odvětví by měla být
předmětem debaty a zájmu. Odvětví je v současné době tak rozmanité, že nedostatek údajů o pracovních podmínkách se
často projevuje nedostatkem zájmu o tuto oblast.
4.18.
Nejistá pracovní místa jsou bohužel v tomto odvětví stále rozšířenější, částečně to vyplývá ze specifických rysů
odvětví samotného (např. produkce v rámci krátkého časového úseku), ale také z chybějící konkurenceschopnosti, kdy je
snaha ušetřit na platech pracovníků.
4.19.
EHSV proto vyzývá Komisi, aby tuto výzvu zahrnula do předmětu sdělení a zabývala se jí rovněž v rámci debat.
Zainteresované strany zastupující zaměstnance tohoto odvětví musí být zapojeny do debat zainteresovaných stran a do
Evropského filmového fóra.
Evropské filmové fórum
4.20.
EHSV podporuje iniciativu Komise zřídit Evropské filmové fórum. Je dávno načase, aby v odvětví probíhala
společná diskuse o tématech, jež jsou pro konkurenceschopnost průmyslu v době dnešní digitální éry zásadní.
4.21.
EHSV zdůrazňuje, že je nezbytné zapojit všechny zainteresované strany tohoto odvětví stejnou měrou. Patří sem
i skupiny menších zainteresovaných stran, které mají menší moc, a rovněž zástupci spotřebitelů a zaměstnanců.
4.22.
Ačkoliv televizní odvětví není digitální érou postiženo tak silně jako filmový průmysl, je důležité sem zahrnout
i toto odvětví a diskutovat o něm v rámci širší debaty, neboť je to rovněž důležitý prvek audiovizuálního odvětví.
Podpora evropské filmové gramotnosti
4.23.
EHSV považuje filmovou gramotnost za významný aspekt pro to, aby více Evropanů oceňovalo a vyhledávalo
evropské filmy. EHSV proto doporučuje podporovat filmovou gramotnost na evropské a vnitrostátní úrovni. Bylo by to
prospěšné nejen pro odvětví samotné, ale zdůraznilo by ho to jako významný prvek evropské kulturní rozmanitosti. EHSV
se domnívá, že specifický model uznání filmu ve školách nemusí nutně fungovat, ale měly by být vytvořeny modely
a kampaně, jež poukážou na úspěch, krásu a umění evropského filmového odvětví.
Přístupnost
4.24.
Jazyk lze považovat za jednu z bariér pro publikum napříč Evropou a mimo ni. Jazyk je fyzická překážka a rovněž
součást kulturní rozmanitosti. Film je také mocným nástrojem pro využití cizích jazyků. EHSV se nicméně domnívá, že
prostředky Horizontu 2020 by měly být využity i na inovativní přístup k dabingu nákladově účinným způsobem
prostřednictvím vedoucích a budoucích technologií.
4.25.
EHSV dále důrazně vyzývá audiovizuální odvětví k využívání dostupných nástrojů s cílem zajistit, že produkty
odvětví budou rovněž dostupné publiku se zrakovým či sluchovým omezením či postižením. Úsilí v oblasti výzkumu by
mělo být rovněž zaměřeno na zvýšení nákladové efektivity těchto nástrojů sloužících dostupnosti.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Občanská společnost v Rusku
(stanovisko z vlastní iniciativy)
(2015/C 230/08)

Zpravodajka: paní Mall HELLAM
Na plenárním zasedání dne 22. ledna 2014 se Evropský hospodářský a sociální výbor, v souladu s čl. 29
odst. 2 jednacího řádu, rozhodl vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy k tématu
Občanská společnost v Rusku
(stanovisko z vlastní iniciativy).
Specializovaná sekce Vnější vztahy, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko
dne 17. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 118 hlasy pro, 6 hlasů bylo proti
a 5 členů se zdrželo hlasování.

1. Obecná doporučení
1.1.
Budování vzájemné důvěry a zajištění možnosti volné interakce mezi občanskou společností Ruska a EU a zajištění
co největší podpory ruským nezávislým organizacím občanské společnosti nebylo nikdy důležitější.
1.2.
Měl by se aktivněji podporovat rámec pro lidská práva a demokracii a měla by se zvýšit politická úloha zvláštního
zástupce EU pro lidská práva. Občanská společnost a otázky lidských práv by měly být součástí všech dvoustranných
a mnohostranných dialogů s Ruskem. Měl by být zachován dialog o lidských právech a vždy, kdy je to možné, by ke stolu
měli být přizvány zúčastněné strany z občanské společnosti s relevantními odbornými znalostmi. Vysoká představitelka EU
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku by se měla scházet s občanskou společností a organizacemi občanské
společnosti pokaždé, když navštíví Rusko.
1.3.
EU by měla koordinovat řešení otázky politických výzev a zásahu proti nevládním organizacím a sdělovacím
prostředkům v Rusku a mluvit v této souvislosti jedním hlasem. EHSV vyzývá EU, aby pečlivě monitorovala různé aspekty
situace občanské společnosti v Rusku a pravidelně k nim podávala připomínky.
1.4.
Nicméně pro dosažení pokroku v jednáních s Ruskem by neměl být podceňován dvoustranný přístup. EU by si měla
zachovat jasný postoj ohledně sankcí a odpovědnosti za zákrok proti občanské společnosti. Bude však zapotřebí velké míry
flexibility, abychom překonali toto krizové období ve vztazích mezi EU a Ruskem. Dobrým způsobem obnovy vztahů by
mohl být dvoustranný přístup.
1.5.
Vzhledem k tomu, že by se spolupráce mezi občanskou společností EU a Ruska mohla stát součástí budoucí dohody
o partnerství a spolupráci (1), mohla by cennou strategickou investicí být rovněž samostatná rozpočtová linie pro platformu
pro nezávislý dialog mezi občanskou společností EU a Ruskem. Navzdory mimořádným politickým okolnostem by EU
měla i nadále vyvíjet úsilí založené na měkké, inteligentní síle (2), které by směřovalo k normalizaci situace a zabránění
(sebe)izolacionistické tendenci Ruska. V této souvislosti lze nahlédnout do doporučení uvedených v předchozích

(1)

(2)

Rusko a EU již několik let sjednávají přijetí nové dohody o partnerství a spolupráci, hlavního institucionálního dokumentu
stanovujícího společný postup stran. Předchozí desetiletá dohoda o partnerství a spolupráci vstoupila v platnost v roce 1997,
a jelikož její platnost vypršela, je každých 12 měsíců automaticky prodlužována. Je potřeba poukázat zejména na to, že dohoda již
neodpovídá potřebám vztahu mezi EU a Ruskem.
Tuto koncepci zavedl do mezinárodních vztahů harvardský profesor Joseph Nye. Podle Nyovy koncepce se ke zvýšení efektivity
mezinárodních vztahů používá jednak „tvrdá síla“ (vojenský zásah) a jednak „měkká síla“ (všechny formy diplomacie).
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stanoviscích EHSV týkajících se Severní dimenze (3) (včetně politiky pro Arktidu (4)), strategie pro oblast Baltského moře (5),
Černomořské synergie (6), Východního partnerství (7) a strategie pro Podunají.

1.6.
EU by měla podrobně sledovat demokratické procesy a výzvy pro účastníky dialogu. Rapidně se zhoršující situace
v oblasti práv a svobod – jako v případě Ruska v posledních dvou letech – musí být nyní uznána a řešena. Orgány EU
a členské státy, především ty, které se dosud neangažovaly, by měly investovat a podporovat výměnné programy a programy
spolupráce občanské společnosti s Ruskem a podporovat demokraticky orientované nevládní organizace a nevládní
organizace zaměřené na řešení konkrétních otázek, jako jsou organizace obránců lidských práv a ochránců životního
prostředí, sdružení spotřebitelů a různí sociální partneři a rovněž další nezávislé profesní organizace atd. Za určitých
podmínek by měla být přijata vhodná opatření pro usnadnění udělování víz a uvolnění vízového režimu.

1.7.
Klíčem ke zdravé evropské občanské společnosti je rozmanitost: EU by měla navázat kontakty s širokou škálou
tematických a regionálních zúčastněných stran z občanské společnosti – obzvláště v době rostoucí monopolizace a izolace
Ruska, které se uchyluje k autoritářským způsobům chování, a jim navzdory. EHSV vyzývá ke zvýšení kontaktů mezi lidmi
a zejména ke zvýšení počtu širokých výměn v oblasti vzdělávání a mezikulturního dialogu jako nástroje ke zlepšení
vzájemného porozumění a důvěry. Měly by vzkvétat nové platformy a nové formy spolupráce organizací občanské
společnosti EU a Ruska. Fórum občanské společnosti EU a Ruska (obdobné k Fóru občanské společnosti Východního
partnerství) by mohlo být považováno za jednu ze současných rozvojových platforem, které jsou vhodné pro tento účel.
Zapojení sociálních partnerů si rovněž zaslouží pozornost této nebo podobné platformy.

1.8.
EU by měla přezkoumat postupy pro finanční podporu nevládních organizací z evropského nástroje pro
demokracii a lidská práva (EIDHR). S ohledem na pokračující kampaň proti tvrdým zásahům a pronásledování by relativně
vysoký podíl spolufinancování představoval pro mnoho ruských nevládních organizací a jejich partnery neúměrnou zátěž.
Je proto důležité zvýšit možnosti financování a zařídit ruským nevládním organizacím nebo koalicím nevládních organizací
bezpečný přístup k těmto možnostem. Například EIDHR se doporučuje navýšit rozpočet pro Ruskou federaci (z 3 milionů
EUR na 9 milionů EUR ročně). Aby se usnadnila pružnost a přístupnost podpůrných mechanismů, mohly by se zvážit
formy přerozdělování grantových prostředků.

1.9.
Další cennou příležitost by mohlo představovat otevření evropského nástroje sousedství (ENI) ruským účastníkům
jako součást přeshraničních a mnohostranných programů s protějšky z EU a států Východního partnerství. EHSV rovněž
doporučuje rozšířit nástroj partnerství, který v současnosti poskytuje na spolupráci s Ruskem 10 milionů EUR ročně, tak,
aby žádosti mohly podávat i instituce občanské společnosti. V neposlední řadě by se mohl na Rusko rozšířit mandát
Evropské nadace pro demokracii. Příslušné regionální a přeshraniční programy spolupráce by měly zvýšit svoji podporu
občanské společnosti.

1.10.
Současné politiky financování EU by neměly být výhradně o projektech podpory. Zásadní význam pro
udržitelnost občanské společnosti v ekonomikách procházejících transformací, jakou je Rusko, má institucionální podpora
a odborná modernizace. Důležitými prvky posunu ruské občanské společnosti jsou zvyšování kapacit organizací občanské
společnosti včetně sociálních partnerů, podpora rozvoje technických/IT a manažerských dovedností ve světě nevládních
organizací, jakož i rozvoj spolupráce s protějšky z EU.

1.11.
EHSV žádá, aby se vypracoval systém naléhavých opatření/výstražný systém pro skupiny a jednotlivce, kteří se
nacházejí v nebezpečí nebo naléhavě potřebují pomoc. Ten by měl zahrnovat například lepší přístup k azylu, udělování
a prodlužování víz, stipendia, atd. Prvořadá je rovněž pomoc aktivistům z řad občanské společnosti, kteří již byli nuceni
opustit Rusko z politických důvodů, a jejich podpora.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Budoucnost politiky Severní dimenze, 5. července 2006, zpravodaj: pan Filip Hamro-Drotz (Úř. věst. C 309, 16.12.2006, s. 91).
Politika EU pro Arktidu, viz také http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm
Oblast Baltského moře – úloha organizované občanské společnosti při zlepšování regionální spolupráce a stanovování regionální
strategie, 13. května 2009, zpravodajka: paní Marja-Liisa Peltola (Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 42).
Vytváření sítí organizací občanské společnosti v černomořské oblasti, 9. července 2008, zpravodajové: pan Mihai Manoliu a pan
Vesselin Mitov (Úř. věst. C 27, 3.2.2009, s. 144).
Zapojení občanské společnosti ve Východním partnerství, 13. května 2009, zpravodaj: pan Ivan Voleš (Úř. věst. C 277,
17.11.2009, s. 30).
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1.12.
EHSV žádá o zvýšení intenzity výměn a upevnění vazeb mezi zúčastněnými stranami z ruské a ukrajinské
občanské společnosti – se strukturálním vedením a podporou ze strany EU. EHSV navrhuje, aby se hledaly příležitosti
k zapojení ruských partnerů do širokých regionálních projektů se zeměmi Východního partnerství, zejména v oblasti
demokracie, životního prostředí, veřejného zdraví, dopravy, energetické účinnosti atd.

1.13.
EU by měla usilovat o strukturovanější zapojení nezávislých zástupců občanské společnosti do vládního dialogu
mezi EU a Ruskem, včetně dialogu o takových oboustranně důležitých tématech, jako je migrace, mezikulturní vztahy,
změna klimatu, bezpečnost údajů, informační bezpečnost atd. EU by měla rovněž vypracovat nové interaktivní
a transparentní formy účasti občanů jak v Evropě, tak v Rusku. Jedním z kroků k dosažení tohoto cíle by mohlo být setkání
vysoké představitelky EU se zúčastněnými stranami z občanské společnosti působícími mimo EU.

2. Úloha EHSV

2.1.
EHSV a ruské nezávislé organizace občanské společnosti by se měly zaměřit na způsoby, jak obohatit dialog
o lidských právech mezi EU a Ruskem a hledat nové metody pro pokračující dialog.

2.2.

K posílení interakce mezi evropskou a ruskou občanskou společností by se měly učinit následující kroky:

2.2.1.
zvážit rozšíření monitorovacího výboru EHSV-Rusko s cílem dát členům příležitost účastnit se diskusí s ruskými
partnery;

2.2.2.
posílit spolupráci mezi EHSV a Fórem občanské společnosti EU-Rusko s cílem sledovat vývoj ruské občanské
společnosti a hledat způsoby, jak posílit dialog mezi EU a ruskými nezávislými organizacemi občanské společnosti (včetně
environmentálních, spotřebitelských, zemědělských, sociálních a jiných profesních organizací zaměřených na řešení
konkrétních otázek atd.);

2.2.3.
navázat a rozvíjet kontakty s širokým spektrem nezávislých sociálních partnerů (např. sdruženími zaměstnavatelů
a odbory) v Rusku;

2.2.4.
podporovat, zvyšovat a upřednostňovat úsilí o angažovanost v oblasti rozvoje spolupráce s občanskou společností
v Rusku a na Ukrajině a ve zbytku Východního partnerství, včetně pracovních vztahů; zvážit zvláštní úlohu EHSV
v organizování spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou na úrovni občanské společnosti.

2.2.5.
Vzhledem k politické situaci pozastavil EHSV společná pracovní setkání s Občanskou komorou Ruské federace.
Výbor však zachovává tematické kontakty s touto komorou a naváže rovněž kontakty s ruským úřadem veřejného ochránce
práv a dalšími příslušnými orgány a odborníky.

3. Úvodní poznámky

3.1.
Počátkem března 2014 učinila Ruská federace aktivní kroky zaměřené na anexi Autonomní republiky Krym
(Ukrajina). Od dubna 2014 vede Rusko podle všeho na východě Ukrajiny zástupnou válku prostřednictvím své rostoucí
podpory proruských separatistů v samozvané Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice a přímé invaze na
území Ukrajiny. Je to zkouška stávajícího evropského bezpečnostního systému, který existuje několik desetiletí, a širších
mezinárodních dohod uzavřených po druhé světové válce. Počínaje létem 2014 uvalily EU a USA v reakci na anexi Krymu
a krizi na východě Ukrajiny řadu sankcí proti ruským jednotlivcům a podnikům. Dne 21. září 2014 zažila Moskva a další
velká města pravděpodobně největší protiválečné protesty za mnoho let (odhady se pohybují od 25 do 50 tisíc lidí).

3.2.
Prezident Vladimir Putin a ruská vláda věnovaly roky 2013 a 2014 na posílení své moci a přehlíželi jakoukoliv
případnou opozici. V posledních letech prosadila ruská vláda v reakci na masové protesty, které proběhly od prosince 2011
do poloviny roku 2012, řadu přísných právních předpisů. Mezi jinými omezeními zvýšily tyto zákony kontrolu nevládních
organizací a internetu, výrazně zvýšily pokuty za účast v nepovolených pouličních protestech a rozšířily definici vlastizrady.
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3.3.
Situace v oblasti lidských práv a občanské společnosti se v Ruské federaci zhoršuje. Novely zákona o nekomerčních
organizacích (známý také jako zákon o „zahraničních agentech“) v kombinaci s jinými legislativními novinkami penalizují
politickou činnost, démonizují nevládní organizace v očích veřejnosti, a brání tak rozvoji občanské společnosti.
Znepokojivý je nedávný nárůst počtu soudních řízení proti organizacím občanské společnosti. Celkové sociální a politické
klima je stále více nepřátelské vůči nevládním organizacím a nezávislým hlasům.

3.4.
Další restriktivní právní předpisy, jako zákaz propagace „netradičních sexuálních vztahů“ nezletilých, způsobují
stigmatizaci a zvyšují míru diskriminace a homofobního násilí. Některé nedávné legislativní a administrativní kroky rovněž
rozpoutaly represe vůči nezávislým sdělovacím prostředkům v Rusku.

3.5.
Evropská rada ve svých závěrech z 16. července 2014 „vyzývá Komisi, aby přehodnotila programy spolupráce EURusko s cílem přijmout – na základě individuálního posouzení – rozhodnutí o pozastavení provádění dvoustranných
a regionálních programů spolupráce EU. Projekty týkající se výlučně přeshraniční spolupráce a občanské společnosti
nicméně budou zachovány.“ Za daných okolností je nutné zvážit, jak mohou orgány EU a občanská společnost přispět ke
zlepšení podmínek pro skupiny občanské společnosti v Rusku a k posílení skutečného občanského a sociálního dialogu.

4. Celková situace občanské společnosti

4.1.
Klíčoví mezinárodní aktéři (v rámci OSN, EU, Evropského parlamentu, Rady Evropy a OBSE) v posledních letech
sdílí obavy ohledně zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v Rusku.

4.2.
Ruská občanská společnost – v širokém pojetí, tj. včetně všech druhů neziskových sdružení – prošla od počátku 90.
let minulého století významnými změnami. V nedávné době se k nevládním organizacím přidalo mnoho volně
organizovaných koalic a sdružení občanů, jež se spojují s cílem pracovat na charitativních projektech, vzdělávání,
„gramotnosti v oblasti práv“ atd., přestože ve srovnání s formativním obdobím přibližně před 20 lety čelí současná ruská
občanská společnost prostředí, které je nepřátelské k jednotlivým iniciativám a společenskému aktivismu.

4.3.
Od návratu Vladimíra Putina do Kremlu v květnu 2012 byla přijata řada represivních zákonů a správní orgány
získaly velmi širokou pravomoc omezovat základní svobody. Patří sem mj. novelizace ruské definice vlastizrady, která
umožňuje penalizaci mezinárodní obhajoby lidských práv. Byly uloženy vysoké pokuty za účast v „nepovolených“
shromážděních. Právní předpisy zakazující „propagaci homosexuality“ široce diskriminují LGBT osoby. Sami vedoucí
nevládních organizací se stali potenciálně trestně odpovědnými za nedodržování novinek v zákoně o nevládních
organizacích.

4.4.
Občanská společnosti v Rusku v zásadě čelí existenciálnímu dilematu (8). Někteří pozorovatelé lidských práv se
domnívají, že tento zásah proti občanské společnosti je „bezprecedentní v postsovětské historii země“ a že se dokonce
„zintenzivnil s prohlubováním ukrajinské krize“ (9). Stát současně uvolnil značné finanční prostředky na tzv. „sociálně
orientované“ skupiny, čímž do světa nevládních organizací doplnit tuto dělící linii.

4.5.
Politicky motivované pronásledování aktivistů a drsné zacházení s příslušníky opozice vládnoucí třídy a s jejími
kritiky pokračují. Stojí za povšimnutí, že několika politickým vězňům byla udělena amnestie a byli propuštěni před
olympijskými hrami v Soči v roce 2014 (včetně Michajla Chodorkovského a členek punkové skupiny Pussy Riot). Nicméně
během stejného období bylo postaveno před soud několik desítek účastníků manifestace na Blatném náměstí v Moskvě dne
6. května 2012 a obviněno z „organizace masových nepokojů“ a použití násilí vůči policii (10). Přiměřenost a závažnost
obvinění byly neustále zpochybňovány místními i mezinárodními institucemi pro lidská práva.

(8)
(9)
(10)

Anna Sevortian. European Human Rights Advocacy Centre Bulletin, Winter 2013.
http://ehracmos.memo.ru/files/WinterBulletin2013ENGWEB.pdf
http://www.hrw.org/news/2013/04/24/russia-worst-human-rights-climate-post-soviet-era
Jeden obžalovaný dostal podmíněný trest a cestovní omezení, jeden byl odsouzen k nucenému odnětí svobody v psychiatrickém
zařízení na dobu neurčitou a zbytek dostal trest odnětí svobody v rozmezí dvou a půl roku až čtyř a půl roku. Další čtyři lidé jsou
v současné době souzeni za hromadné nepokoje a násilí proti policii.
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4.6.
Novely stávajícího právního předpisu o nevládních organizacích (známého jako zákon o „zahraničních agentech“)
uzákoněné v listopadu 2012 (11) se staly jedním z ústředních prvků zásahu proti občanské společnosti v Rusku a zahájily
kampaň, jejímž cílem je marginalizace ruských nevládních organizací.

4.7.
Je znepokojivé, že zákon o „zahraničních agentech“ a mnoho následujících represivních zákonů v Rusku vytvořilo
špatnou atmosféru pro rozvoj občanské společnosti v širším regionu (12). Samotný pojem „zahraniční agent“ okamžitě
vyvolal těžce předpojatou a nenávistnou rétoriku sovětské éry – a jasnou konotaci nevládních organizací jako „vyzvědačů“
(„agenti“).

4.8.
Nový zákon původně požadoval po všech nevládních organizacích, které dostávají finanční prostředky ze zahraničí
a jsou zapojeny do tzv. „politické činnosti“ („advocacy“ v angličtině), aby se u vnitrostátních orgánů registrovaly jako
„zahraniční agenti“. Nedodržení tohoto požadavku se trestalo pozastavením činnosti organizace bez soudního příkazu.
Uplatňování zákona v únoru 2013 bylo zahájeno celostátní kampaní inspekcí více než 1 000 nevládních organizací (13)
(Vladimír Putin později, když komentoval související kritiku, uznal některé „extrémy“ v používání zákona).

4.9.
Více než 60 skupin v oblasti lidských práv a z občanské společnosti – mnohé z nich významné – bylo obviněno ze
„správních deliktů“ a odvolalo se proti poplatkům a pokutám plynoucím z inspekcí (s různým úspěchem). Nevládní
organizaci Golos se sídlem v Moskvě, která je nejotevřenější skupinou pro sledování voleb, a několika dalším nevládním
organizacím byla pozastavena činnost. Soudní řízení stále ještě probíhají, 13 nevládních organizací podalo stížnost
k Evropskému soudu pro lidská práva. Žádná nevládní organizace se dobrovolně neregistrovala (14).

4.10.
V červnu 2014 byl zákon novelizován znovu a ministerstvo spravedlnosti získalo pravomoc označit nevládní
organizace za „zahraniční agenty“ na základě vlastního uvážení a obejít tak zapojení soudů. Prvních šest skupin se objevilo
na internetových stránkách ministerstva téměř ihned poté, co zákon vstoupil v platnost (15). Od 1. října 2014, bylo na
seznam zařazeno 15 nevládních organizací, z nichž se mnohé zabývají strategickým vedením soudních sporů a právní
podporou (16).

4.11.
V Rusku existuje velmi málo státních institucí zabývajících se otázkami občanské společnosti a lidských práv: úřad
veřejného ochránce práv, prezidentská rada pro občanskou společnost a do určité míry i občanská komora (17). Posledně
jmenovaná instituce je partnerskou organizací EHSV pro formální kontakty s ruskou stranou (18). Tyto instituce však nemají
nedostatečné kapacity pro řešení nejnovějšího negativního vývoje kolem nevládních organizací a skupin občanské
společnosti v Rusku.

5. Sociální dialog

5.1.
Oficiálním ruským subjektem pro řešení pracovních a průmyslových vztahů je tripartitní výbor (založený na
koncepci MOP). Ve výboru je 30 zástupců každé ze tří stran: všeruských odborových svazů, ruské vlády a sdružení
zaměstnavatelů. V současné době se činnost výboru zakládá na všeobecné dohodě na období 2014–2016 (19). Kolektivní
smlouvy se vyjednávají a podepisují na úrovni konkrétního subjektu.

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

Zákon byl rovněž potvrzen rozhodnutím ústavního soudu v roce 2014.
V září 2013 byla podobná iniciativa týkající se „zahraničních agentů“ předložena v kyrgyzském parlamentu, podobné myšlenky se
projednávají v Kazachstánu atd.
Pro většinu těchto nevládních organizací nebyly tyto „kontroly“ jednorázovou událostí. Činnost mnoha z nich byla narušena
inspektory, kteří se obvykle dostavili jako skupina zastupující státní zastupitelství, registrační, migrační nebo daňové orgány, policii,
hasiče nebo dokonce televizní štáb. V červnu 2013 začal v dumě obíhat další návrh zákona, který rozšiřuje seznam důvodů pro
namátkové inspekce nevládních organizací bez předchozího oznámení.
http://www.hrw.org/reports/2013/04/24/laws-attrition
Jsou to: sdružení Golos (Moskva), regionální Golos (Moskva), Centrum pro sociální politiku a genderová studia (Saratov), Ženy
Donu (Novočerkassk) a Kostromské centrum pro podporu veřejných iniciativ (Kostroma).
Viz seznam na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
Občanská komora byla založena v roce 2005 jako státní instituce s konzultativními pravomocemi, která má monitorovat
a poskytovat poradenství pro parlamentní iniciativy a státní politiky. Komora se skládá ze 126 členů, kteří jsou voleni na dvouleté
funkční období. Pro první shromáždění komory jmenoval prezident Putin jednu třetinu členů. Záznamy komory nejsou bez
rozporů.
V posledních volbách dostala komora nového ředitele Alexandra Brechalova, který je předsedou všeruské veřejné organizace malých
a středních podniků Opora Rossii. Více viz www.oprf.ru/eng
Na základě memoranda o porozumění z roku 2008.
http://www.unionstoday.ru/news/social/2013/12/25/18878
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5.2.
Jak zaměstnavatelé, tak odbory jsou ve výboru zastoupeny velkými svazy. Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů
(RSSP) (20) je vedoucím sdružením 361 zaměstnavatelů v rámci hlavních odvětví. Zástupci RSPP zasedají na schůzích
tripartitního výboru na straně zaměstnavatelů. RSPP nabízí svým členům zprostředkování při urovnávání sporů
a podporuje obchodní spolupráci se společnostmi z EU. Členové RSPP dohlíží celkem na asi 6 milionů zaměstnanců, svaz
podepsal sociální chartu ruských podniků a je stranou „Global Compact“ a obecné iniciativy pro podávání zpráv. Mezi
sdružení podnikatelů patří obchodní a průmyslová komora (21), Opora Rossii (malé až střední podniky) atd.

5.3.
Odborové hnutí v dnešním Rusku nemělo silný nezávislý hlas, existuje však několik povzbudivých příkladů v této
oblasti – často v rámci automobilového průmyslu.

5.4.
Hlavním aktérem v této oblasti je Federace nezávislých odborových svazů Ruska (FNPR), jež je následníkem
podobného modelu „svazu odborových svazů“, který existoval za sovětské éry (VTsSPS). FNPR se pokusila stát se mostem
mezi odborovými svazy a správními orgány, zároveň ale byla kritizována za jasně provládní postoj a obecně malou míru
zapojení do stávek, pouličních akcí atd. Dalším předním sdružením svazů je Konfederace práce Ruska (KTR) (22). Existují
i menší, jako např. Sotsprof, Svaz odborových svazů Ruska (SPR) atd.

5.5.
I když je Rusko signatářem všech hlavních úmluv MOP, je dodržování socioekonomických a pracovních práv
v Rusku i nadále zdrojem znepokojení, které sdílí rovněž EHSV.

5.6.
Svoboda shromažďování jakožto jedno z pracovních práv je vysoce problematickou oblastí – podle aktivistů je
téměř nemožné stávkovat bez porušení zákona (23). Současně v ruských právních předpisech chybí jasná definice
diskriminace – zaměstnavatelé tedy mohou snadno diskriminovat potenciální a stávající zaměstnance na základě pohlaví,
věku a členství v odborech. Znevýhodněné skupiny zaměstnanců, jako jsou vězni nebo menšiny, jsou obzvláště zranitelné
a aktivisté z řad odborářů nejsou účinně právně chráněni před nátlakem a pronásledováním (24).

5.7.
Centrum pro sociální a pracovní práva, jediný ruský tematický „think tank“, informovalo o 1 395 protestech
souvisejících s pracovními právy, k nimž došlo v letech 2007–2013, přičemž jejich počet každým rokem roste (25).

6. Sdělovací prostředky a svoboda projevu

6.1.
Svoboda informací a sdělovacích prostředků je v Rusku ohrožena. Po opětovném zavedení písemné urážky na cti
jakožto trestného činu byla v roce 2014 přijata celá řada nových zákonů zaměřených na omezení tisku a internetu. Několik
nezávislých sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, on-line) zastavilo činnost nebo bylo nuceno změnit majitele, pracovníky
a redakční politiku. Tyto nedávné kroky jsou bezpochyby v rozporu s literou a duchem mezinárodních závazků Ruska.

6.2.
Zákon o informacích a informačních technologiích (změněný v únoru 2014) nyní umožňuje blokovat na žádost
generálního prokurátora internetové stránky, které údajně obsahují „extremistický“ obsah nebo výzvy k hromadným
nepokojům či nepovoleným shromážděním.

6.3.
Právní předpisy v oblasti boje proti terorismu byly novelizovány v květnu prostřednictvím nových předpisů pro
bloggery s publikem čítajícím více než 3 000 návštěv denně. Tito bloggeři se nyní musí registrovat u úřadu Roskomnadzor
a poté se musí ve svých blozích řídit ruskými právními předpisy o hromadných sdělovacích prostředcích (včetně omezení
během voleb atd.). Mohou být rovněž povinni zveřejnit své pravé jméno a další informace a nést odpovědnost za komentář
třetích stran k jejich příspěvkům. Neregistraci je možné potrestat pokutou.

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

RSPP má formální kontakty s BusinessEurope a je členem OIE a MOP.
Obchodní a průmyslová komora Ruské federace je členem Eurochambers.
FNPR i KTR jsou členy Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) a její evropské regionální organizace – Panevropské
regionální rady (PERC).
http://www.unionstoday.ru/news/actual-18/2013/09/26/18592
Prezidentská rada pro lidská práva nedávno projednala toto téma (dne 18. dubna 2014).
http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1047
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6.4.
EU a mezinárodní společenství jsou hluboce znepokojeni další legislativní iniciativou, která navrhuje omezit od
ledna 2016 zahraniční investice do mediálních společností v Rusku na 20 %.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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III
(Přípravné akty)

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR
503. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EHSV VE DNECH 10. A 11. PROSINCE 2014

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Výzkum
a inovace jako zdroj růstu v budoucnu
COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final
(2015/C 230/09)

Zpravodaj: Gerd WOLF

Dne 10. června 2014 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Výzkum a inovace jako zdroj růstu v budoucnu

COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final.

Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma,
přijala stanovisko dne 19. listopadu 2014.

Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 11. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor jednomyslně následující stanovisko.

1. Shrnutí a doporučení

1.1
Výbor jednoznačně podporuje cíl, který Komise ve sdělení vytyčila, i navrhovaná opatření pro jeho dosažení. Jejich
provádění však spadá především do působnosti členských států.

1.2
Vzhledem k tomu, že Komise nemůže dostatečně ovlivňovat politiku členských států v této oblasti, Výbor apeluje na
dobrou vůli, konstruktivní přístup a rozhodnost všech zúčastněných subjektů, aby tomuto naléhavému, avšak náročnému
úkolu přisoudily prioritu a aby jej vytrvale a bez dodatečné administrativní zátěže dovedly do zdárného konce.

1.3

Za prvořadé zde Výbor považuje tyto úkoly:

— vybudovat a dále posílit špičkové kapacity v oblasti výzkumu a vývoje a inovační střediska a vycházet při tom z doposud
nejúspěšnějších příkladů; přizpůsobit tomuto cíli vysokoškolské vzdělávání a vybavení a zapojení vysokých škol,

C 230/60

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

— dostatečně a udržitelně podporovat základní výzkum, který je živnou půdou pro budoucí inovace,
— vytvořit takové společenské klima, které bude inovace podporovat, akceptovat a odměňovat. Identifikovat, vyhodnotit
a případně zmírnit či zcela odstranit administrativní, hospodářské a sociální překážky, které jim brání,
— dostatečně podporovat a chránit malé a střední podniky, nově založené podniky a podniky sociální ekonomiky coby
hlavní pilíře každé účinné inovační politiky,
— dokončit Evropský výzkumný a inovační prostor,
— vytvořit atraktivní a stabilní evropský trh práce pro výzkumné pracovníky a konečně účinně odstranit specifické sociální
nevýhody.
1.4

Podrobnější vysvětlení je uvedeno v následujících kapitolách.

2. Obsah sdělení Komise (velmi stručné shrnutí)
2.1
Cílem tohoto sdělení je výrazně zvýšit potenciál výzkumu a inovací jakožto nezbytných faktorů pro obnovu růstu.
Má se toho dosáhnout zvýšením kvality investic, jež jsou potřebné pro fiskální konsolidaci a mají být realizovány v rámci
prorůstových strategií členských států.
2.2

Za tímto účelem Komise navrhuje:

i) V souladu s koncepcí fiskální konsolidace podporující růst je třeba, aby členské státy vydávaly prostředky především na
činnosti podporující růst, zejména na výzkum a inovace.
ii) Tyto investice musejí jít ruku v ruce s reformami zvyšujícími kvalitu, účinnost a dopad veřejných výdajů a investice
podniků do výzkumu a inovací.
iii) Členské státy se při tom mají zaměřit na tři hlavní osy reformy:
— kvalitu tvorby strategií a tvorby politik,
— kvalitu programů a mechanismů financování,
— kvalitu institucí realizujících výzkum a inovace.
2.3
Komise bude při tom členským státům nápomocna a bude čerpat ze zkušeností získaných v rámci stěžejní iniciativy
Unie inovací (1) a Evropského výzkumného prostoru.
2.4
Kromě toho je nezbytné posílit širší ekosystém inovací a zavést pro tento účel vhodné rámcové podmínky pro
evropské podniky.
2.5

Od zahájení Unie inovací již sice došlo ke znatelnému pokroku, přesto je nutné vyvinout další úsilí v zájmu:

— prohloubení jednotného trhu,
— usnadnění a diverzifikace přístupu k financování,
— posílení inovační kapacity veřejného sektoru,
— vytváření stabilních pracovních míst v činnostech založených na znalostech,
— vytvoření základny lidských zdrojů vybavených inovativními dovednostmi,
— podpory hraničního výzkumu,

(1)

COM(2010) 546 final.
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— posílení vnějšího rozměru politiky v oblasti výzkumu a inovací
— a pevnějšího začlenění vědy a inovací do společnosti.
2.6

Komise vyzývá Radu, aby toto téma v souladu se sdělením a návrhy Komise projednala.

3. Obecné připomínky Výboru
3.1
Výzkum a inovace, jež jsou těsně spjaty s historickým procesem osvícenství (2), přinesly lidstvu během krátké doby
největší posun z hlediska poznatků, zdraví, technických dovedností a prosperity, jakého kdy bylo dosaženo. Výzkum
a inovace jsou hnací silou pro další hospodářský růst a sociální pokrok.
3.2
Tuto skutečnost si uvědomily i mimoevropské státy. Z tohoto důvodu se stupňuje mezinárodní hospodářská soutěž
v oblasti znalostí a inovací. Především v Asii vznikají významná vědecká a technologická střediska a rychlým tempem se
dále zvyšují výdaje na výzkum a inovační kapacita.
3.3
Výbor jednoznačně podporuje cíl, který Komise ve sdělení vytyčila, a navrhovaná opatření pro jeho dosažení, neboť
jsou v souladu s jeho doporučeními, jež opakovaně předložil (3).
3.4
O to naléhavější je tudíž otázka prosazení navrhovaných opatření a prostředků, které jsou pro tento účel k dispozici.
Jak Komise uvádí, spadají příslušné problémy a úkoly z velké části do pravomoci členských států.
3.5
Aby mohla Komise finančně a cíleně ovlivňovat politiku členských států v oblasti výzkumu a inovací, lze v prvé řadě
využívat prostředků v rámci programu Horizont 2020. Tyto prostředky mají jen nepatrný aktivační účinek, na což Výbor
několikrát upozornil.
3.6
Výbor proto apeluje na dobrou vůli, konstruktivní přístup a rozhodnost všech zúčastněných subjektů, aby tomuto
naléhavému úkolu přisoudily prioritu a aby jej postupně, vytrvale a bez dodatečné administrativní zátěže dovedly do
zdárného konce.
3.7
To vyžaduje, aby byl učiněn pokrok ve všech členských státech Evropy. Cílem je zejména to, aby byly ve všech
členských státech, hlavně v těch, jež jsou v tomto ohledu pozadu, vybudovány a posíleny moderní špičkové kapacity
v oblasti výzkumu a vývoje a inovační střediska a aby bylo tomuto cíli přizpůsobeno vysokoškolské vzdělávání a vybavení.
Evropa potřebuje vysoké školy světové úrovně, proto je třeba podporovat vysoké školy a výzkumná střediska jakožto zdroj
inovativních pracovníků a nápadů.
3.8
Za tímto účelem je nezbytné především to, aby byly provedeny odpovídající strukturální reformy (včetně
mezinárodního posuzování kvality) a aby byly na tyto úkoly cíleně přiděleny a využity také prostředky ze strukturálních
fondů EU a z Fondu soudržnosti. Komise to musí vyžadovat a monitorovat. Umožní to uvolnit synergie a zmenšit rozdíly
v inovacích v rámci Evropy.
3.9
Tam, kde ještě neexistuje moderní a úspěšný vědecký a výzkumný systém, musí být takovýto systém vytvořen na
základě výměny zkušeností a předávání osvědčených postupů. Tímto úkolem je třeba pověřit vynikající a zkušené
odborníky, jimž musí být přiznána a poskytnuta individuální odpovědnost a potřebný prostor a zaručeny dostatečné
prostředky. Zde může být velice přínosná také koncepce partnerství pro excelenci (twinning for excellence), v níž
převezmou roli partnerů již existující klastry excelence.
3.9.1
Výbor ovšem varuje před nadměrným sjednocováním a následným zánikem systémové konkurence, která je
potřebnou živnou půdou pro budoucí inovace. Z tohoto důvodu varuje i před příliš formalizovanými kritérii hodnocení.
Mezinárodní vzájemné hodnocení je naproti tomu nejlepším dostupným a nezbytným opatřením pro to, aby mohla být
posuzována a zaručena potřebná kvalita výzkumu a vývoje v celé Evropě, i když mohou nastat určité problémy při
posuzování převratnějších myšlenek.

(2)
(3)

Science as Public Culture – Jan Golinski – Cambridge University Press.
Například Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 39. Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 111. Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 88. Úř. věst. C 76,
14.3.2013, s. 31. Úř. věst. C 76, 14.3.2013, s. 43. Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 35. Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 132.
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3.10
Mezi okamžikem investování do výzkumu a inovací a okamžikem, kdy výsledné inovace začnou přinášet výsledky,
však někdy uplyne spousta času, je tedy velice obtížné předvídat a posoudit příčinnou souvislost.

3.11
Již odedávna je však jasné, že hospodářská výkonnost a prosperita státu – pokud nespočívá hlavně na dostupnosti
surovinových zdrojů – je především spojena s jeho investicemi do výzkumu a inovací a z nich plynoucí schopností
inovovat.

3.12
Evropa tedy potřebuje výkonný a otevřený společný výzkumný prostor, který bude přitahovat nejnadanější jedince
z celého světa a přizpůsobí tomu svou přistěhovaleckou politiku a v jehož rámci budou vnitrostátní vědecké systémy, jež ho
budou tvořit, účinněji spolupracovat na evropské úrovni a budou se více propojovat navenek s nejúspěšnějšími
mezinárodními institucemi.

3.13
Evropa potřebuje rovněž politické úsilí a takové společenské klima, které bude inovace podporovat, akceptovat
a odměňovat a vytvoří předpoklady pro angažované podnikání. To mimo jiné vyžaduje, aby byly identifikovány,
vyhodnoceny a případně zmírněny či odstraněny administrativní, hospodářské a sociální překážky, které inovacím brání,
aby se tak zlepšil a posílil inovační ekosystém.

3.14
Za tímto účelem budou muset členské státy EU vyvíjet takovou politiku v oblasti výzkumu a inovací, která skloubí
vnitrostátní kroky s evropskými a mezinárodními iniciativami a povede ke spolupráci politických činitelů, vědeckých
pracovníků, podnikatelských subjektů a občanské společnosti, a to i na evropské úrovni, bude však rovněž propojena
s místními či regionálními iniciativami.

3.15
Vedle výzkumu a inovací financovaných z veřejných prostředků jsou to totiž především podniky, které samy
výrazně investují do výzkumu a vývoje, jež pak přinášejí úspěchy na trhu v podobě nových produktů, služeb a postupů.
Tyto podniky, včetně podniků sociální ekonomiky, rozhodující měrou přispívají k upevnění evropské pozice na světových
trzích prostřednictvím inovací a k vytváření resp. zachovávání pracovních míst v Evropě.

3.16
Bohužel to neplatí pro všechny velké podniky. Příčinou může být systémem daná nechuť jejich vedení podstupovat
tržní rizika (4) spojená s tzv. disruptivními technologiemi. Letadla totiž nebyla vynalezena a dále rozvíjena loďařským či
železničním průmyslem a stejně tak nebyly inovace vyvinuté firmami Microsoft a Apple dílem elektronických koncernů,
které vévodily trhu dříve.

3.17
Nové nápady proto často přinášejí nebo uvádějí na trh podnikaví jedinci, mezioborové týmy či dokonce „outsideři“.
Z tohoto důvodu hrají malé a střední podniky, nově založené podniky a podniky sociální ekonomiky velice důležitou roli.
Jedním z hlavních pilířů každé účinné inovační politiky tedy musí být jejich dostatečná podpora a ochrana.

3.18
Jak již bylo podrobně rozebráno ve stanovisku týkajícím se Unie inovací (5), existuje mimoto značný potenciál pro
inovace v celém spektrum lidských interakcí a organizací, včetně podniků sociální ekonomiky. Ty zahrnují celou oblast
vědecké, hospodářské a sociální činnosti, o čemž pojednávají ostatní kapitoly. Inovace přitom nemusí být nutně plodem
systematického výzkumu a vývoje, nýbrž mohou vzejít z praxe a ze zkušeností, jež v ní byly nabyty. Patří sem mimo jiné:

— inovační pracoviště,

— spolupráce mezi sociálními partnery a zástupci občanské společnosti,

— sociální inovace, jež by měly naplňovat ty potřeby, kterými se trh ani veřejný sektor dostatečně nezabývají,

(4)
(5)

Viz například Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma, Harper Business.
Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 39.
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— význam zaměstnanců jakožto zdroje znalostí a myšlenek.
Výbor opětovně (6) podpořil to, že má Komise v úmyslu takovéto inovace rozsáhle podporovat.
4. Konkrétní připomínky Výboru
4.1
Výbor opakuje, že výzkum a inovace jsou sice do značné míry vzájemně provázány, mají však rozdílné znaky a daří
se jim v odlišných pracovních podmínkách (7). Je důležité tyto odlišné pracovní podmínky samostatně uznat, ale současně je
co nejlépe propojit.
4.2
Pokud jde o využívání veřejných prostředků – tedy finančních prostředků pocházejících z daní odváděných občany
nebo podniky a spravovaných demokratickým způsobem –, upozornil Výbor před nedávnem (8) na to, že by se veškerá
podpora ze strany Komise (pocházející samozřejmě z veřejných prostředků) měla soustředit na ty výdaje, které nejsou zcela
vhodné k podpoře ze soukromých zdrojů. Obvyklé důvody mohou být následující:
— vývoj je velmi riskantní, ale v případě úspěchu je vyvážen značnými výhodami,
— vzniklé náklady jsou velmi vysoké a lze je pokrýt jen společně z několika veřejných zdrojů,
— časový úsek, během něhož mohou vzniknout zužitkovatelné výhody, je příliš dlouhý,
— jedná se o horizontální či klíčové technologie (např. nové materiály),
— výsledky nelze snadno zpeněžit, nicméně jde o obecnou sociální nebo environmentální nutnost.
4.3

Výbor shrnuje svůj postoj k podpoře výzkumu a vývoje takto – v jejím rámci by:

— měl být v dostatečné míře podporován základní výzkum, a to jak za účelem rozsáhlejšího a podrobnějšího poznání
přírody, tak coby živná půda pro nové nápady a základní inovace. V žádném případě se to nesmí omezit na tu část
programu Horizont 2020, již má na starosti Evropská rada pro výzkum, nýbrž musí to být dostatečně zohledněno i ve
všech ostatních částech tohoto programu,
— měla být respektována a hájena svoboda v oblasti vědy a výzkumu,
— měla být při zadávání výzkumných úkolů nejvyšším kritériem hodnocení excelence, jako tomu bylo doposud,
— měla probíhat mezinárodní spolupráce a měly by se spojovat kapacity,
— měl být vytvořen otevřený a atraktivní evropský trh práce pro výzkumné pracovníky – měly by být konečně účinně
odstraněny či kompenzovány sociální nevýhody plynoucí z toho, že jsou příliš často zaměstnáváni na dobu určitou
a musí se za prací stěhovat do zahraničí,
— měly být rámcové podmínky a administrativní pravidla přizpůsobeny potřebám efektivně fungující vědy,
— měla být zajištěna optimální výměna vědeckých poznatků, přístup k nim a jejich předávání (9),
— měl být posílen mezinárodní rozměr Evropského výzkumného prostoru.
4.3.1
Výbor opakuje své výzvy (10), aby byla konečně účinně odstraněna sociální rizika a znevýhodnění výzkumných
pracovníků spojená s nezbytnou a žádoucí přeshraniční mobilitou a nedostatkem stálých pracovních míst. Z tohoto
důvodu vítá nedávnou iniciativu Komise (RESAVER) (11), jejímž cílem je usnadnit mobilitu výzkumných pracovníků
v Evropě prostřednictvím nového celoevropského penzijního fondu. Tato iniciativa má výzkumným pracovníkům umožnit
přechod z jednoho členského státu do druhého, aniž by si museli dělat starosti ohledně zachování svých důchodových práv.
Výbor to považuje za krok správným směrem, nemůže zde však zatím posoudit vhodnost zvoleného přístupu.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Viz poznámka pod čarou č. 3.
Úř. věst. C 218, 11.9.2009, s. 8.
Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 132.
Viz Úř. věst. C 218, 11.9.2009, s. 8.
Viz Úř. věst. C 110, 30.4.2004, s. 3 (není k dispozici v češtině) a opět Úř. věst. C 76, 14.3.2013, s. 31.
Tisková zpráva Komise ze dne 1. října 2014.
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4.3.2
Výbor se v tomto stanovisku nezabývá konkrétními oblastmi výzkumu, protože je podrobně rozebral ve svém
stanovisku k programu Horizont 2020. Opakuje, že i v tomto ohledu je třeba dostatečně stimulovat programové cíle
jednotlivých členských států.

4.4

Výbor shrnuje svůj postoj k podpoře inovací takto – inovace zpravidla vznikají:

— za účelem vyřešení společenských potřeb a výzev nebo odstranění nedostatků, ať už techničtějšího či spíše sociálního
rázu,

— během vývoje nebo vylepšování výrobku s cílem zvýšit jeho kvalitu či prodej,

— na základě nových poznatků základního výzkumu umožňujících lépe řešit již známé problémy,

— jako výsledek nových nápadů přinášejících zcela nové možnosti například v oblasti přemísťování (letadla), navigace
(GPS) nebo komunikace a ulehčování práce (Internet),

— pro uspokojení dříve neodhalených potřeb,

— jakožto nástroj sloužící výzkumu nebo jako jeho vedlejší produkt. Může se jednat například o nové klíčové technologie.
Názorným příkladem je World Wide Web, který vyvinula Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) (12), jedna
z předních institucí evropského výzkumu a výzkumných iniciativ, aby zpřístupnila výzkumné údaje vysokým školám
a výzkumným institucím, jež spolupracují se střediskem v Ženevě, a aby je propojila s výzkumným programem. Jeho
obrovský hospodářský a společenský potenciál nebyl v Evropě bohužel dostatečně rychle rozpoznán a využit. Ještě dnes
se nedá plně odhadnout.

4.5
Tyto nápady lze přitom často přeměnit na inovace a inovační výrobky teprve založením nových podniků. Proto je
jedním z nejdůležitějších politických opatření podpory inovací podporovat a usnadňovat zakládání těchto nových podniků
a jejich přetrvání například v průběhu kritických prvních 5 až 10 let.

4.6
Inovace byly lidskému společenství obecně doposud vždy k užitku a určujícím způsobem tak přispěly k prosperitě
a konkurenceschopnosti, přesto jim někdy stojí v cestě značné sociální a ekonomické překážky. Novinky jsou totiž
v hospodářství, obchodě, společnosti a politice často zpočátku vnímány také jako hrozba.

4.7
Inovace mohou skutečně přinést převratné hospodářské nebo i společenské změny, které vytlačí jednotlivá odvětví
a podniky, způsobí nejprve zánik pracovních míst nebo oslabí vládnoucí společenské třídy, a teprve v dlouhodobějším
horizontu plně rozvinou svůj produktivní a všeobecně prospěšný potenciál. Příkladem jsou mechanický tkalcovský stav,
zavedení sociálního partnerství, genetické inženýrství, Google, Amazon či zavedení technologií pro využití obnovitelných
zdrojů energie. Kromě toho může dojít k přetížení přizpůsobivosti společnosti a hospodářství (amortizační cykly)
v důsledku příliš rychlých změn způsobených inovacemi.

4.8
Z toho plynoucí obavy jednotlivých sociálních skupin přiměly Komisi k tomu, aby zavedla (13) pojem „odpovědného
výzkumu a inovací“ (14). Vzhledem k tomu, že výzkum a inovace sehrály rozhodující úlohu jakožto hnací síla a základ
dnešní úrovně života a znalostí a že byly určující živnou půdou historického procesu osvícenství, z něhož vzešly
nejdůležitější myšlenky a nápady v oblasti lidských práv a rozdělení státní moci, se však Výbor domnívá, že je tento pojem
zavádějící a jednostranný. Z tohoto důvodu doporučuje ještě jednou uvážit jeho vliv na hodnotu, již výzkumu a inovacím
přisuzuje veřejnost.

(12)
(13)
(14)

http://home.web.cern.ch/topics/birth-web
Například www.consider-project.eu
Evropská komise, Towards Responsible Research and Innovation in the Information and Communication Technologies and Security
Technologies Fields – ISBN 978-92-79-20404-3.
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Výzkum a inovace se samozřejmě musí řídit platnými zákony a etickými zásadami.

4.8.2
Výše zmíněný požadavek ovšem platí i pro všechny ostatní činnosti v rámci společnosti, například pro lékařství,
hospodářství, novinářství, zákonodárství, politiku či soudnictví. Z tohoto důvodu se Výbor domnívá, že není vhodné zavést
pojem odpovědného konání pouze a výslovně pro výzkum a inovace.
4.9
Vedle těchto podstatnějších překážek je to však také dodržování celkové a velmi podrobné právní úpravy (která je
navíc v Evropě roztříštěná), jež je dnes od podniků vyžadováno a které spolu s důležitou otázkou financování působí
zakladatelům inovačních podniků největší problémy.
4.9.1
Výbor proto opakuje své doporučení (15), aby byla nově založeným podnikům, které nedosahují určité kritické
velikosti, poskytnuta přiměřená karenční doba a manévrovací prostor. Dalo by se to uskutečnit zavedením ustanovení
o výjimce, která by je po tuto dobu osvobodila od většiny jinak obvyklých administrativních povinností a různých právních
předpisů, aby mohly nejprve prokázat svou šanci na úspěch z hospodářského a technického hlediska.
4.10
Výbor proto jednoznačně podporuje cíl Komise posílit širší ekosystém inovací a zavést vhodné rámcové podmínky
stimulující k inovacím, což zdůraznil ve svých předchozích stanoviscích, na která výslovně odkazuje, pokud jde o další
podrobná doporučení (například ohledně sociálních inovací). To především znamená, že je nutné identifikovat a odstranit
překážky, které inovacím brání.
4.10.1
Může se například ukázat, že inovace omezují a stojí jim v cestě příliš podrobné technické předpisy a restrikce.
Na to je třeba pamatovat například u detailních předpisů zavedených iniciativou Komise týkající se energetické účinnosti.
4.10.2
V souvisejících snahách musí jít o to, aby byla i v budoucnu co nejlépe a udržitelně zaručena prosperita, zdraví
a bezpečnost občanů a spotřebitelů.
4.10.3
Mělo by se rovněž na základě historických příkladů prozkoumat, zda příliš striktní výklad zásady předběžné
opatrnosti, například v oblasti ochrany spotřebitele nebo při vyvíjení nových léčebných postupů, nemůže negativně ovlivnit
odvahu hledat nová, účinná řešení.
4.11
Výbor se ovšem domnívá, že to – přes nepopiratelné evropské úspěchy v oblasti výzkumu a vývoje a v řadě
hospodářských odvětví – vyžaduje nejen dokončení vnitřního trhu a Evropského výzkumného prostoru, ale také
prozkoumání hlubších důvodů, proč v Evropě panuje méně příznivá atmosféra pro inovace ve srovnání například s USA či
s některými asijskými státy. Proč nejsou Google, Microsoft, Facebook nebo Monsanto evropskými podniky? Nebo proč
Evropa nepřišla s něčím lepším, než je Google či Monsanto, s něčím, co by lépe odpovídalo potřebám občanů a vzniklo by
ve sféře vlivu evropské politiky?
4.12
Jde tedy o to, aby veřejnost nevnímala inovace v prvé řadě jako riziko či dokonce hrozbu, ale jako příležitost pro
dosažení dalšího pokroku, vytvoření nových pracovních míst, pro výkonnost evropského hospodářství a jeho
konkurenceschopnost a pro utváření evropského sociálního modelu. Je zapotřebí nastolit novou, lepší rovnováhu mezi
obezřetností a smělými rozhodnutími, mezi malými riziky a velkými nebezpečími, mezi regulací a ponecháním
dostatečného prostoru.
V Bruselu dne 11. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

(15)

Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 39.
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Program
pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti
COM(2014) 368 final
(2015/C 230/10)

Zpravodaj: pan MEYNENT
Dne 1. října 2014 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti
COM(2014) 368 final.
Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma,
přijala stanovisko dne 19. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 136 hlasy pro, 2 hlasy byly proti
a 4 členové se zdrželi hlasování.
1. Závěry a doporučení
1.1.
EHSV bere na vědomí stav plnění programu REFIT stanovený Komisí. Je potěšen, že Komise usiluje o zlepšení
tohoto procesu a jeho nástrojů. Co se týče principu, připomíná svá předchozí stanoviska (1).
1.2.
EHSV souhlasí se snížením zátěže malých a středních podniků a mikropodniků (test malých a středních podniků)
a občanů, pokud je možné dosáhnout jednodušeji cíle, za jehož účelem byly zavedeny předpisy. Připomíná však, že pro
řádnou veřejnou správu je třeba mít příslušné základní údaje a informace, aby bylo možné tyto politiky zavést do praxe,
kontrolovat je a vyhodnocovat.
1.3.
EHSV připomíná, že účelem zásady „zelenou malým a středním podnikům“ není a nemůže být vyjmutí
mikrosubjektů a malých a středních podniků z uplatňování právních předpisů. Spíše se jedná o to, zohlednit při vytváření
právních předpisů skutečnost, že se budou uplatňovat i na malé struktury, aniž by to mělo negativní dopad na plnění cíle
stanoveného daným předpisem.
1.3.1.
EHSV zdůrazňuje, že uplatňování této zásady nemůže být v rozporu s obecným zájmem, z něhož konkrétně
plyne, že občané, pracovníci a spotřebitelé jsou chráněni proti rizikům, jimž jsou vystaveni.
1.4.
EHSV je velice znepokojen konstatováním nedostatků v posuzování sociálního a environmentálního dopadu
a v činnosti navazující na konzultace. Žádá Komisi, aby byla transparentnější a vysvětlila důvody, které by vedly k posouzení
dopadu určitého opatření či návrhu opatření či nikoli nebo k jejich posouzení ex post.
1.5.
EHSV žádá Komisi, aby zajistila integrované a vyvážené posouzení hospodářského, sociálního a environmentálního
rozměru. Domnívá se totiž, že cíle, o něž usiluje Komise, nebudou splněny, pokud nebudou zohledněny všechny tyto
rozměry a zájmy všech zúčastněných stran.
1.6.
Podle ESHV inteligentní regulace nezprošťuje povinnosti dodržovat právní předpisy týkající se ochrany občanů,
spotřebitelů a pracovníků, předpisy týkající se rovnosti žen a mužů a předpisy týkající se životního prostředí a nemůže
bránit jejich zlepšování.
1.7.
EHSV se domnívá, že inteligentní regulace musí respektovat sociální rozměr vnitřního trhu tak, jak je stanoven
Smlouvou, zvláště při provedení dohod vyjednaných v rámci evropského sociálního dialogu.

(1)

Úř. věst. C 48, 15.2.2011, s. 107, Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 87 a Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 33.
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1.8.
EHSV žádá Komisi, aby lépe zohledňovala názory vyjádřené na konzultacích a odůvodnila způsob, jakým na ně
vzala ohled či nikoli. Obecněji navrhuje Komisi, aby konzultace lépe strukturovala, zejména na institucionálním
a reprezentativním základě, a využila zdrojů reprezentativních poradních orgánů nebo obdobných subjektů, které již
existují jak na evropské úrovni, tak v členských státech a regionech.

1.9.
EHSV hodlá pozitivně reagovat na obecnou výzvu ke spolupráci sociálních partnerů a občanské společnosti, kterou
Komise vydala. Je ochoten se do programu aktivněji zapojit, aniž by to bylo na újmu jiných forem evropského sociálního
dialogu.

1.10.
EHSV může souhlasit s prováděním posouzení ex post, která navrhuje Komise, pokud budou uskutečněna
s určitým časovým odstupem. V opačném případě by byl REFIT zdrojem neustálé právní nestability a nejistoty pro občany
a podniky.

1.11.
EHSV je toho názoru, že Komise má vlastní nezbytné odborné znalosti na to, aby tento proces zlepšila. EHSV
souhlasí s návrhem Komise na vytvoření nové skupiny na vysoké úrovni, která se bude v budoucnu na této práci podílet,
pouze tehdy, bude-li přinášet skutečnou přidanou hodnotu.

2. Shrnutí dokumentu Komise – Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav
a výhled do budoucnosti

2.1.
V souladu s předchozími sděleními týkajícími se REFIT (2) a se sděleními věnovanými zlepšování právní úpravy (3)
a inteligentní regulaci Evropská komise připomíná, že právní předpisy Evropské unie plní zásadní úlohu v oblasti růstu
a zaměstnanosti.

2.2.
Zdůrazňuje, že to vyvolává řadu očekávání ze strany podniků (spravedlivá pravidla a povzbuzení konkurenceschopnosti) i občanů (ochrana jejich zájmů, zvláště v oblasti zdraví a bezpečnosti, kvality životního prostředí a práva na
respektování soukromého života).

2.3.
Jde o to, aby tyto právní předpisy zůstaly jednoduché. Je třeba nepřekračovat to, co je nezbytně nutné pro dosažení
strategických cílů, a vyhnout se překrývání právních předpisů.

3. Obecné připomínky

3.1.
EHSV podporuje obecné cíle programu REFIT, který připravila Komise, a odkazuje zejména na svá stanoviska (4)
týkající se programu zlepšování právní úpravy a inteligentní regulace včetně reakcí na potřeby malých a středních podniků.

3.2.
EHSV vítá snížení zátěže malých a středních podniků a mikropodniků a občanů. Komise by se totiž měla soustředit
spíše na kvalitu než na kvantitu a měla by upřednostňovat snížení administrativní zátěže, která pro podniky představuje
náklady a brzdí jejich konkurenceschopnost, inovaci a vytváření pracovních míst. Je samozřejmé, že při tomto procesu je
třeba zohledňovat cíl a účel zavedení povinností.

3.3.
Je nutné vyhnout se veškerým nadbytečně požadovaným informacím, ale pro řádnou správu je třeba mít příslušné
základní údaje a informace pro zavedení těchto politik do praxe, jejich kontrolu a vyhodnocení.

(2)
(3)
(4)

Účelnost právních předpisů EU, COM(2012) 746 final, a Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): výsledky
a další kroky, COM(2013) 685 final.
Třetí strategický přezkum zlepšování právní úpravy v Evropské unii, COM(2009) 15 final; sdělení Komise Inteligentní regulace
v Evropské unii, COM(2010) 543 final; sdělení Komise Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků COM
(2013) 122 final.
Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 33, Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 87 a Úř. věst. C 48, 15.2.2011, s. 107.

C 230/68

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

3.4.
EHSV sdílí názor Komise, že nutnost právní jistoty a předvídatelnosti neznamená, že je třeba volit krátkodobá
řešení. Domnívá se totiž, že jakýkoli přezkum právních předpisů musí být důkladně promyšlen v rámci dlouhodobé
perspektivy, aby byla zajištěna předvídatelnost, právní jistota a transparentnost.
3.5.
EHSV připomíná, že inteligentní regulace nezprošťuje povinnosti dodržovat právní předpisy týkající se ochrany
občanů, spotřebitelů a pracovníků (nesmí „ani podkopat práva zaměstnanců, ani snížit základní úroveň jejich ochrany,
zejména pokud jde o ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti“ (5)), ani předpisy týkající se rovnosti žen a mužů
a předpisy týkající se životního prostředí. Tato inteligentní regulace musí umožňovat vývoj a zlepšení.
3.6.
V této souvislosti EHSV vítá, že Komise připomíná, že program REFIT nemůže zpochybnit stanovené strategické cíle
ani poškodit zdraví a bezpečnost občanů, spotřebitelů, pracovníků a životní prostředí. EHSV však zdůrazňuje, že se nejedná
pouze o to, vyhnout se poškozování zdraví občanů, ale dbát na působení v obecném zájmu a za účelem odpovídající
ochrany občanů proti všem rizikům, která jim hrozí, ať se týkají jejich zdraví, či nikoli. Evropská rada na zasedání ve dnech
26. a 27. června 2014 a Evropský parlament na zasedání dne 4. února 2014 vyjádřily podobné obavy (6).
3.7.
EHSV se domnívá, že inteligentní regulace musí respektovat sociální rozměr vnitřního trhu tak, jak je stanovený
Smlouvou, zvláště při provedení dohod vyjednaných mezi evropskými partnery v rámci evropského sociálního dialogu.
3.8.
Podle EHSV musí být REFIT společným cílem na úrovni EU, členských států, sociálních partnerů a dalších
zainteresovaných stran, jak si přeje Komise. Je nutné nastolit důvěru a docílit toho, aby ohledně cílů programu nedošlo
k žádnému nedorozumění. Některá z ohlášených či přijatých opatření (7) totiž vyvolala nedůvěru některých zúčastněných
stran a občanů.
3.9.
EHSV se totiž domnívá, že cíle, o něž usiluje Komise, nebudou splněny, pokud nebudou zohledněny zájmy všech
zúčastněných stran.

4. Provádění programu
4.1.
EHSV bere na vědomí stav plnění programu REFIT. Vítá především to, že Komise usiluje o zlepšení jeho nástrojů,
konkrétně prostřednictvím konzultace o posouzení dopadu a o samotném procesu konzultace. Je totiž zásadní, aby
horizontální prvky programu nebyly v žádném případě kritizovány.
4.2.
Následnost posouzení ex post a posouzení dopadu může mít pouze ten důsledek, že nedojde k účinnému
uplatňování demokraticky přijatých pravidel. EHSV může souhlasit s posouzeními ex post, která navrhuje Komise, pokud
budou provedena s určitým časovým odstupem. Posouzení ex post má totiž smysl pouze tehdy, pokud mezi lhůtou pro
provedení určitého předpisu do vnitrostátního práva a daným posouzením ex post uběhne několik let. V opačném případě
by byl REFIT zdrojem neustálé právní nestability a nejistoty pro občany a podniky.
4.3.
EHSV vítá, že Komise několikrát zdůrazňuje, že je třeba zapojit sociální partnery, občanskou společnost a malé
a střední podniky. Konstatuje totiž, že doposud se jednalo spíše o zásadní prohlášení než o strukturovanou metodu, jejímž
cílem by bylo projednat a zohlednit předložené návrhy.

(5)
(6)

(7)

Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 33.
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o „účelnosti právních předpisů Evropské unie a subsidiaritě
a proporcionalitě“ (zdokonalení tvorby právních předpisů – 19. zpráva za rok 2011), v němž se zdůrazňuje, že kromě
nezbytné jednoduchosti, účinnosti, účelnosti, srozumitelnosti a dostupnosti za minimální náklady „hodnocení dopadu nových předpisů na malé
a střední podniky nebo na velké společnosti nesmí ani vést k diskriminaci mezi pracovníky na základě velikosti společností, které je zaměstnávají,
ani narušovat základní práva pracovníků, včetně práva na informace a konzultace, nebo jejich pracovní podmínky, uspokojení z práce a práva na
sociální zabezpečení, ani nesmí bránit zlepšování těchto práv nebo jejich ochraně na pracovišti ve vztahu ke stávajícím a novým rizikům
souvisejícím s prací“.
Na zasedání Evropské rady ve dnech 26. a 27. června 2014 bylo uvedeno, že „Komise, ostatní orgány EU a členské státy se vyzývají, aby
program REFIT nadále ambiciózním způsobem prováděly a braly přitom v potaz ochranu spotřebitelů a zaměstnanců, jakož i aspekty týkající se
zdraví a životního prostředí“.
Ta se týkala zejména Reach, životního prostředí, unijních předpisů o zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ochrany těhotných
pracovnic a lepšího přístupu k rodičovské dovolené, zdraví a bezpečnosti práce v kadeřnictví, muskuloskeletálních onemocnění,
karcinogenů nebo mutagenů, tachografů, pracovní doby, práce na částečný úvazek, dočasné práce, informování a poradenství,
informování o pracovních smlouvách, označování potravin či označování týkajícího se životního prostředí, návodů na užívání léků
a povinností týkajících se informování o nákladech na finanční služby.
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4.3.1.
Stejně tak se EHSV domnívá, že je nutné co nejvhodnějším způsobem zapojit a konzultovat reprezentativní
struktury občanské společnosti, odborové organizace a malé a střední podniky.
4.4. Posouzení dopadů
4.4.1.
Zprávy (8) Výboru pro posuzování dopadů z roku 2012 a 2013 informují o nedostatcích týkajících se tohoto
procesu a o vynaloženém úsilí na jeho zlepšení.
Konkrétně upozorňují na:
— to, že řada posouzení dopadu vhodným způsobem neodráží různé názory vyjádřené při konzultacích a informuje
o nich nepřímo;
— nutnost nadále vyvíjet úsilí, zejména co se týče zohledňování skutečných náhradních možností (jasnost, zdůvodnění,
proporcionalita), a poskytovat dostatečně podrobné informace o všech možnostech (a nikoli pouze o upřednostňované
možnosti);
— skutečnost, že kvalita posouzení sociálních dopadů (pozitivních či negativních) je problematická, stejně jako dopad
a hloubka posouzení environmentálních dopadů;
— nutnost posouzení ex post právních předpisů nebo stávajících programů EU;
— snahu o integrované posouzení hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů.
4.4.2.
Ve zprávě z roku 2013 Výbor pro posuzování dopadů upozorňuje na výrazné snížení počtu stanovisek
k dopadům na malé a střední podniky a mikrosubjekty. Vysvětluje to tím, že Komise je lépe zohledňuje, zejména co se týče
obráceného důkazního břemena pro mikrosubjekty. Výbor pro posuzování dopadů zdůrazňuje, že oproti roku 2012
značně vzrostl počet posouzení (+ 30 %), které se zabývají dopadem na konkurenceschopnost. Znovu se upozorňuje na
nedostatek transparentnosti týkající se předložených stanovisek a kritických názorů vyjádřených při konzultacích a také
nezbytnost vysvětlit, jak byly zohledněny vyjádřené problémy.
4.4.3.
EHSV je potěšen, že se Komise a Výbor pro posuzování dopadů snaží o zlepšení kvality tohoto procesu.
Poznamenává, že posouzení dopadu na malé a střední podniky a mikrosubjekty se zdají být lépe zohledňována než
v minulosti, což odpovídá jeho předchozím stanoviskům k zásadám Small Business Act, „zelenou malým a středním
podnikům“ a testu malých a středních podniků. EHSV zdůrazňuje, že v tomto úsilí je třeba pokračovat. Připomíná, že
účelem zásady „zelenou malým a středním podnikům“ není a nemůže být vyjmutí mikrosubjektů a malých a středních
podniků z uplatňování právních předpisů. Spíše se jedná o to, zohlednit při vytváření právních předpisů skutečnost, že se
budou uplatňovat i na malé struktury, aniž by to mělo negativní dopad na plnění cíle stanoveného daným předpisem. Je
toho názoru, že tyto zásady nemohou být důvodem k tomu, aby oblast působnosti určitého předpisu byla stanovena pouze
na základě velikosti podniku, ani nemohou být v rozporu s obecným zájmem, z něhož konkrétně plyne, že občané,
pracovníci a spotřebitelé jsou chráněni proti rizikům, jimž jsou vystaveni.
4.4.4.
EHSV je také velice znepokojen jistými výše uvedenými zjištěními. Konstatuje totiž, že kromě posouzení dopadu
v hospodářské, sociální a environmentální oblasti se jedná o celou řadu dalších rozměrů (9), zatímco Výbor pro posuzování
dopadů soudí, že kvalita posouzení sociálních a environmentálních dopadů není vždy dostatečná. EHSV si tedy přeje se
ujistit, že Komise má prostředky na to, aby provedla všechna tato posouzení, která budou prováděna tak, aniž by to bylo na
úkor ohlášené kvality, rovnováhy, cílů, měřicích přístrojů a parametrů.
4.4.5.
Dále není jasný důvod, proč u některých projektů či návrhů není posuzován dopad, zvláště co se týče Ecofin
(balíček dvou právních aktů, balíček šesti právních aktů), což u některých zúčastněných stran vzbuzuje dojem, že tento
proces se soustředí spíše na hospodářské aspekty (a aspekty týkající se konkurenceschopnosti) než na druhé dva pilíře. Jak
zdůrazňuje Komise, cíl zjednodušení musí plnit a sdílet všichni a musí vycházet z důkladných a věrohodných posouzení.

(8)
(9)

Zpráva Výboru pro posuzování dopadů za rok 2012, Zpráva Výboru pro posuzování dopadů za rok 2013.
Seznam všech referenčních dokumentů v oblasti posouzení dopadu uvedený na internetových stránkách Komise (v angličtině):
Commission Impact Assessment Guidelines (leden 2009) Guidelines + Annexes 1–13; další referenční dokumenty GŘ Operational
Guidelines to Assess Impacts on Micro-Enterprises (Generální sekretariát + GŘ pro podniky a průmysl); Operational Guidance for
Assessing Impacts on Sectoral Competitiveness within the Commission Impact Assessment System – A „Competitiveness Proofing“
Toolkit for use in Impact Assessments; Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact
Assessments; Assessing Social Impacts; Assessing Territorial Impacts: Operational guidance on how to assess regional and local
impacts within the Commission Impact Assessment System.
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EHSV žádá Komisi, aby:

— byla více transparentní a zdůvodňovala, proč byl posouzen dopad určitého opatření nebo návrhu opatření či proč
posouzen nebyl;
— dbala na zohledňování obecného zájmu;
— jednala za účelem vyváženějšího zohlednění všech tří rozměrů (hospodářského, sociálního a environmentálního)
integrovaným způsobem a zajištění kvality posouzení na této úrovni;
— lépe zohledňovala názory vyjádřené na konzultacích a odůvodňovala způsob, jakým na ně vzala ohled či nikoli.
4.4.7.
EHSV lituje, že sdělení Evropské komise výslovně neodkazuje na jeho úlohu poradního orgánu občanské
společnosti, který vydává stanoviska k zásadním aspektům právních předpisů EU. Hodlá pozitivně reagovat na výzvu k širší
spolupráci, kterou Komise adresovala sociálním partnerům a občanské společnosti, a je tedy ochoten aktivněji
spolupracovat na zlepšení tohoto procesu prostřednictvím konzultací či poskytnutím odborných znalostí.

4.5. Proces konzultace
4.5.1.
Komise klade důraz na zásadní úlohu konzultací zúčastněných stran v tomto procesu, ale jejich výsledek není
vždy zohledňován. Procento odpovědí na otevřené konzultace uspořádané Komisí, otázka reprezentativnosti respondentů
a následně někdy nedostatečně reprezentativní charakter odpovědí přispívají ke snížení kvality tohoto procesu. EHSV si
klade otázku, zda tato zjištění nelze vysvětlit nárůstem konzultací a prostředky, časem a disponibilitou, které jsou nutné
k tomu, aby příspěvky byly podložené. Někdy se také může zdát, že způsob kladení otázek navádí k určité odpovědi, což
může zpochybnit objektivitu a nestrannost tohoto procesu.
4.5.2.
Právě z „konzultace“ vycházejí kvalitní legislativní návrhy opírající se o průkazné údaje. Včasná a vhodná
konzultace podniků, zvláště malých a středních podniků a jejich zástupců, by umožnila přijímat rozhodnutí na základě
posouzení faktů, zkušeností a názorů těch, jimž jsou právní předpisy určeny a kteří jsou zapojeni do jejich provádění. Totéž
platí pro různé organizace zastupující občany (pracovníky a příjemce sociálních dávek, spotřebitele atd.).
4.5.3.
EHSV žádá, aby byla udělena naprostá priorita sociálním partnerům a příslušným zprostředkovatelským
organizacím. Přímé konzultace jednotlivých malých a středních podniků a spotřebitelů se ukázaly jako neefektivní,
podružné a nereprezentativní. Příslušné organizace musí mít navíc skutečnou možnost zúčastnit se přípravy konzultací
a dotazníků.
4.5.4.
EHSV si tedy klade otázku, zda by nebylo vhodnější lépe strukturovat tyto konzultace na institucionálním
a reprezentativním základě a využívat zdroje stávajících reprezentativních poradních orgánů a v případě potřeby vytvořit
další, pokud by to bylo vhodné.
4.5.5.
EHSV navrhuje, aby se konzultace uskutečňovaly také s pomocí reprezentativních orgánů, které existují jak na
úrovni Unie, tak členských států. Připomíná, že v případě jejich neexistence jsou k dispozici poradní struktury, které mohou
tuto funkci zastávat.
4.5.6.
EHSV doporučuje, aby byly využity odborné znalosti a potenciál evropských svazů zaměstnavatelů, podniků,
odborových organizací a nevládních organizací a byl jim také svěřen úkol provádět nezbytné průzkumy a studie, spíše než
aby se využívalo pouze služeb soukromých konzultantů.
4.5.7.
EHSV je v každém případě ochoten v tomto rámci zastávat svou odpovědnost, aniž by to bylo na úkor dalších
způsobů fungování evropského sociálního dialogu.

5. Konkrétní připomínky
5.1.

EHSV soudí, že program REFIT musí být ambiciózní a zároveň jednoduchý, jasný a transparentní.

5.2.
Zvýšení počtu názvů agend a programů (zlepšování právní úpravy, inteligentní regulace, zelenou malým a středním
podnikům atd.) je do určité míry matoucí.
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Je třeba vyjasnit hierarchii těchto programů a projektů a jejich vzájemné působení, aby veřejnost chápala, komu jsou určeny.
5.3.
Zvýšení počtů orgánů, které se tohoto procesu účastní, poradních subjektů a zpracování návrhu ohrožuje
transparentnost operací.
5.4.
V souladu s logikou účinnosti a transparentnosti a s ohledem na stávající mechanismy, a to i na úrovni Evropského
parlamentu, bude EHSV souhlasit s návrhem Komise na vytvoření nové skupiny na vysoké úrovni, která se bude
v budoucnu na této práci podílet, pouze tehdy, bude-li prokázáno, že představuje skutečnou přidanou hodnotu. Je totiž
toho názoru, že Komise má vlastní nezbytné odborné znalosti na to, aby tento proces zlepšila.
5.5.
EHSV konstatuje, že Komise se domnívá, že posouzení dopadu by se měla konat při všech etapách legislativního
procesu, i co se týče pozměňovacích návrhů předkládaných spoluzákonodárci. V systému, v němž existují dva
spoluzákonodárci a kde je pravidlem snaha o dosažení kompromisu, se nezdá vhodné, aby jeden z nich měl konečné slovo
pro posouzení dopadu (rizikem je, že by nebyla dodržena pravidla stanovená Smlouvou pro přijímání rozhodnutí).
5.6.
EHSV dále připomíná, že cíl programu REFIT rovněž souvisí s prováděním právních předpisů v EU. Hlavní směry
Komise v oblasti posouzení dopadu stanoví, že je rovněž třeba v některých případech přezkoumat, zda by účinné provádění
právních předpisů nemohlo vyřešit daný problém.
5.7.
EHSV vítá úsilí Komise, která se snaží doprovázet a kontrolovat účinné provedení směrnic v členských státech. Klade
důraz na zjištění uvedená ve třicáté výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (10). V této zprávě se uvádí, že ke
zpoždění a porušování právních předpisů dochází zvláště v oblasti životního prostředí, dopravy a daní. EHSV je znepokojen
tím, že v roce 2012 docházelo k problémům především v oblasti dopravy, zdravotnictví, spotřebitelů, životního prostředí,
vnitřního trhu a služeb, a to v sestupném pořadí.
5.8.
EHSV má za to, že plošné výjimky v jakémkoliv odvětví otevírají dveře možnosti, aby členské státy vydávaly
vnitrostátní právní předpisy, jak se jim zlíbí, a tím přispívaly ke zvyšování složitosti právní úpravy a právní nejistoty na
vnitřním trhu. EHSV připomíná, že ve svých předchozích stanoviscích žádal o systematičtější používání nástroje nařízení
v případě potřeby, což by tento problém spolu s lepší právní jistotou částečně vyřešilo.
5.9.
EHSV připomíná svá předchozí stanoviska týkající se jevu „gold-plating“ a inteligentní regulace, v nichž požadoval
zvýšení kvality přijatých právních textů. Podle jeho názoru je nezbytné pokračovat v úsilí tímto směrem v zájmu účinného
provádění politických cílů Evropské unie.
5.10.
EHSV rovněž připomíná, že v některých případech mohou samoregulace nebo společná regulace představovat
účinný či doplňkový způsob prevence, který je užitečný pro zákonodárnou činnost, pokud budou patřičně zasazeny do
kontextu širokého legislativního rámce, jenž bude jednoznačně a dobře vymezen a bude podléhat mimo jiné zásadám
transparentnosti, reprezentativnosti, nezávislosti, účinnosti a odpovědnosti.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

(10)

http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_30/com_2013_726_cs.pdf
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Cesta k obnovenému
konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: akční plán
EU COM(2014) 392 final
(2015/C 230/11)

Zpravodaj: pan Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE
Dne 16. července 2014 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Cesta k obnovenému
konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: akční plán EU
COM(2014) 392 final.
Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma,
přijala stanovisko dne 19. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 144 hlasy pro, 3 hlasy byly proti
a 2 členové se zdrželi hlasování.
1. Závěry a doporučení
1.1.

EHVS souhlasí s obecným přístupem Komise, který spočívá v přijetí:

— akčního plánu zaměřeného proti porušování práv duševního vlastnictví v Evropské unii. Tento akční plán obsahuje řadu
opatření, jejichž cílem je soustředit politiku EU v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví na porušování v komerčním
měřítku v souladu s přístupem založeným na „sledování peněz“ („follow the money“);
— strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, jejímž cílem je stanovit přístup na
mezinárodní úrovni na základě posouzení nedávného vývoje a předložit řešení pro zlepšení prostředků, jež
v současnosti Komise má, a to za účelem prosazování přísnějších norem v oblasti práv duševního vlastnictví ve třetích
zemích a odstranění obchodu s padělanými výrobky;
jelikož porušování duševního vlastnictví je celosvětovým jevem, který musí být tedy globálně řešen.
1.2.
EHSV podporuje cíl akčního plánu, jenž spočívá v potírání porušování práv duševního vlastnictví v komerčním
měřítku, jelikož má negativní dopad na investice do inovací a vytváření trvalých pracovních míst v Evropské unii
a způsobuje ušlé daňové výnosy.
1.3.
EHSV bere náležitě na vědomí, že Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu plní stále významnější úlohu při přípravě
a doprovázení strategií Evropské komise v oblasti prosazování a ochrany práv duševního vlastnictví, jejíž přístup s více cíli
je předmětem tohoto akčního plánu.
1.4.
EHSV souhlasí s pragmatickým přístupem Komise, jenž upřednostňuje nástroje jako „sledování peněz“ a zapojení
zainteresovaných subjektů.
1.5.
EHSV může souhlasit s přístupem Komise s více cíli, pokud tyto cíle budou lépe definovány a pokud budou lépe
popsány jejich kvantitativní a kvalitativní aspekty, a vítá zejména komunikační kampaně Evropského střediska pro
sledování porušování práv duševního vlastnictví zaměřené na zvyšování povědomí mladých lidí (1), ale také soudců
a právníků (2), o dopadu porušování práv duševního vlastnictví.

(1)
(2)

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/1251336
Seminář soudců na téma padělání a praní peněz ve dnech 16. a 17. října 2014 v Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/1574263. Viz také Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 73
a COM(2014) 144 final.
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1.6.
EHSV vítá, že se Komise zaměřuje na malé a střední podniky, aby jim usnadnila přístup k soudním nápravným
postupům, a podporuje také evropský projekt IPorta – podpůrný systém malých a středních podniků (3), který zohledňuje
otázky související s ochranou práv duševního vlastnictví a koordinuje vnitrostátní podporu.
1.7.
EHSV vyzývá Komisi, aby zajistila, že pro všechny podniky v Evropě jsou dostupné možnosti přístupu k duševnímu
vlastnictví a k jeho účinné ochraně, a to i z finančního hlediska, a to nehledě na jejich velikost.
1.8.
Lituje však, že přístup Komise se omezuje na nelegislativní nástroje a není uvedena možnost posoudit stávající
legislativní nástroje a význam jejich přezkoumání. V této souvislosti EHSV zdůrazňuje, že Komise mohla být ambicióznější
a rovněž zohlednit tento parametr.
1.9.
EHSV vyjadřuje výhrady k úloze, již Komise zřejmě přisuzuje dobrovolnému zavádění režimů, vytváření
dobrovolných memorand o porozumění a zavádění osvědčených postupů v oblasti, kde dochází k padělání a pirátství.

2. Obecné připomínky
2.1.
Akční plán EU „Cesta k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví“ obsahuje deset
specifických opatření stanovujících novou politiku, která spočívá ve vytváření a používání nástrojů konkrétně zaměřených
na potírání činností, které porušují práva duševního vlastnictví v komerčním měřítku. Tyto činnosti jsou nejvíce škodlivé
a představují pro EU velkou výzvu, jelikož mají negativní dopad na investice do inovací a na vytváření trvalých pracovních
míst v Evropské unii a způsobují ušlé daňové výnosy.
2.2.
Tyto nové nástroje, které jsou prozatím nelegislativní, zahrnují řadu činností vycházejících z přístupu „sledování
peněz“, jehož cílem je zabránit porušovatelům práv působícím v „komerčním měřítku“ v propagaci a distribuci padělaných
výrobků a zbavit je jejich příjmů.
2.3.
Cíle akčního plánu EU „Cesta k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví“ uvedené ve
sdělení Komise, které je předmětem tohoto stanoviska, a cíle strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve
třetích zemích jsou totožné:
i) používat veškeré možné prostředky k účinnému odrazování a zabránění přístupu a šíření padělaných výrobků ze třetích
zemí na vnitřním trhu;
ii) stimulovat investice, růst a zaměstnanost v odvětvích, která závisejí na duševním vlastnictví a mají zásadní důležitost
pro naši ekonomiku.
2.4.
Důležitou součástí této činnosti je rovněž zvyšování povědomí spotřebitelů a výrobců ohledně důsledků porušování
práv duševního vlastnictví prostřednictvím diskusí a osvěty.
2.5.
Na evropské úrovni provede opatření Komise, v případě potřeby ve spolupráci s Úřadem pro harmonizaci na
vnitřním trhu (OHIM), který od června 2012 spravuje Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního
vlastnictví (4). Ze studie, kterou toto středisko vydalo 25. listopadu 2013 (5), bylo patrné, že zejména nejmladší respondenti
nejsou nedostatečně vnímaví, pokud jde o rozsah dopadů porušování práv duševního vlastnictví na ochranu a tvorbu
pracovních míst, která jsou na duševním vlastnictví založena. Rovněž z ní vyplynulo, že mladí Evropané mají dojem, že
z infrastruktury v oblasti práv duševního vlastnictví mají prospěch především velké společnosti.
2.6.
Komise tedy zvolila přístup s více cíli a bere ohled na analýzu důvodů, kvůli nimž digitální generace stále více
vyhledává výrobky, které porušují práva duševního vlastnictví. Část této strategie se zabývá vytvořením komunikačních
prostředků tímto střediskem, jejich účelem je zvýšit povědomí občanů Unie o dopadech porušování práv duševního
vlastnictví, zejména na zaměstnanost a hospodářství.

(3)
(4)

(5)

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/what-are-iprs/index_en.htm
Nařízení (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012 ukládá úřadu OHIM různé úkoly, jejichž cílem je usnadňovat a podporovat
činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů EU v boji proti porušování práv duševního vlastnictví. Tyto úkoly
nezahrnují účast na jednotlivých operacích nebo vyšetřováních prováděných vnitrostátními orgány, ani záležitosti, které upravuje
část III hlava V Smlouvy o fungování Evropské unie (například spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci).
Srov. internetové stránky oami.europa.eu. Studie vycházela z přezkumu literatury, kvalitativního průzkumu na vzorku 250
Evropanů ve věku od 15 do 65 let a kvantitativní fáze, v níž přes 26 000 Evropanů vyjádřilo své názory v telefonických
pohovorech.
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3. Konkrétní připomínky
3.1.
Komise prozatím podrobně neuvádí obsah těchto opatření, ale ujišťuje, že uskuteční konzultaci o nelegislativních
nástrojích včetně přístupu „sledování peněz“, jejichž účelem je zabránit porušovatelům práv působícím v „komerčním
měřítku“ v propagaci a distribuci padělaných výrobků a zbavit je jejich příjmů. Tyto nástroje budou vytvořeny
transparentním a důkladným způsobem, aby byla zajištěna jejich účinnost v boji proti porušování práv duševního
vlastnictví.
3.2.
Tento mechanismus bude podporovat spolupráce mezi evropskými orgány a diskuse/jednání se třetími zeměmi.
Bude se například jednat o to, „používat veškeré možné prostředky k účinnému odrazování a zabránění přístupu padělaných výrobků
na vnitřním trh a na trh třetích zemí a jejich šíření“.
3.3.
Tyto „nelegislativní“ nástroje budou vycházet z dobré vůle subjektů a nebudou tedy využívány nové legislativní
nástroje, ale budou se naopak opírat o stávající legislativní nástroje. Výhoda těchto dojednaných řešení spočívá v jejich
rychlém zavedení. Tato preventivní opatření umožní zlepšit účinnost nápravných postupů podle občanského práva. Tohoto
cíle bude dosaženo pouze tehdy, pokud budou tato opatření vypracována transparentně a zohlední také dané veřejné zájmy.
3.4.
EHSV má za to, že tento omezený přístup, tj. samoregulace v podobě „dobrovolných dohod“ nebo „osvědčených
postupů“, nenahrazuje legislativní opatření v oblastech, které musí být účinně regulovány.

4. Pojem „komerční měřítko“
4.1.
Pojem „komerční měřítko“, který se zaměřuje na opatření uvedená v akčním plánu Komise, je mnohem širší, než
plyne z jeho názvu. Akční plán je v této souvislosti ostatně dosti stručný, ale EHSV poznamenává, že tento pojem existuje
již v unijním acquis a umožňuje posílit intenzitu opatření v podobě soudního příkazu a občanskoprávních postihů.
4.2.
EHSV zdůrazňuje, že „komerční měřítko“ se může týkat operací, které nemusí být nutně prováděny za „komerčním
účelem“.
4.3.
Pojem je uveden ve směrnici 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví (6) a je základem některých
nápravných postupů podle občanského práva. „Komerční měřítko“ je například okolností, která umožňuje soudu členského
státu nařídit předběžné opatření, jako je zabavení movitého a nemovitého majetku údajného porušovatele práv, včetně
zmrazení jeho bankovních účtů nebo jiného majetku (čl. 9 odst. 2 směrnice). V některých členských státech toto kritérium
rovněž rozhoduje o trestním postihu, ačkoliv bylo vyjmuto z unijního acquis.
4.4.
Další legislativní nástroje EU používají podobné pojmy, jako je „komerční měřítko“. Směrnice 2001/29/ES
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (7) odkazuje na pojmy
„komerční ráz“, „komerční cíl“, „přímá či nepřímá hospodářská nebo komerční výhoda“ a „komerční využití“.
Čl. 13 odst. a) směrnice 98/71/ES ze 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (8) ohledně omezení práv
vyplývajících ze zápisu (průmyslového) vzoru stanoví: „Práv vyplývajících ze zápisu (průmyslového) vzoru se nelze dovolávat
u úkonů prováděných soukromě a k neobchodním účelům“.
4.5.
Závěrem tedy soud musí rozhodnout jednotlivě o každém případu, přičemž hrozí, že vznikne nejednotná,
neuzpůsobená a tedy nejistá judikatura.
4.6.
Útvary Komise si uvědomují, že nejednoznačnost pojmu a právní nejistota, která z toho plyne, motivovaly Evropské
středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, aby shromáždilo judikaturu jednotlivých států týkající se
porušování práv duševního vlastnictví mimo jiné za účelem upřesnění tohoto pojmu. 19. září 2014 byl také na základě
výzvy k vyjádření zájmu z léta tohoto roku v akademickém prostředí uspořádán první hospodářský workshop za účelem
analýzy ekonomických pojmů duševního vlastnictví. Při této příležitosti někteří specialisté diskutovali o praktickém
používání pojmu „komerční měřítko“ a „komerční účel“ v kontextu porušování duševního vlastnictví (9) a způsobech, jak o nich
pojednávat z ekonomického hlediska.

(6)
(7)
(8)
(9)

Viz Úř. věst. L 195, 16.6.2004, s. 16.
Viz Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
Viz Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 28.
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/workshops/140919-workshop_en.pdf
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4.7.
Vzhledem k závažnosti těchto úvah by si EHSV přál, aby útvary Komise tuto otázku analyzovaly a informovaly
o svých závěrech zainteresované subjekty včetně občanské společnosti.

5. „Sledování peněz“
5.1.
Sdělení se zaměřuje jak na Internet, tak na fyzické distribuční sítě. Týká se digitálních i nedigitálních výrobků
a porušování práv duševního vlastnictví, které má negativní dopad na jejich rozvoj, propagaci, distribuci a používání.
Používání přístupu „sledování peněz“ tedy spočívá v odrazování subjektů porušujících práva duševního vlastnictví, aby
s padělanými výrobky nelegálně obchodovaly.
5.2.
Při tom bude třeba dbát na to, aby všechny příslušné subjekty tohoto odvětví s vysokou přidanou hodnotou pro
duševní vlastnictví přijaly nezbytná předběžná opatření na ochranu své konkurenceschopnosti na trhu. Pojítkem těchto trhů
musí zůstat inovace, aby docházelo ke stimulaci investic do tvořivé a vynalézavé činnosti.
5.3.
To by mělo posílit důvěru v digitální trhy a umožnit distribuci konkurenceschopných výrobků s vysokou přidanou
hodnotou duševního vlastnictví a také růst a rozmach těchto trhů. Cílem je přechod od politiky duševního vlastnictví
soustředěné na postihy a nápravy porušování práv duševního vlastnictví k preventivnějšímu a inkluzivnějšímu přístupu,
který spotřebiteli na vnitřním trhu zaručí a poskytne širokou a pestrou nabídku výrobků s vysokou přidanou hodnotou
duševního vlastnictví.
5.4.
Komise navrhuje, aby každé dva roky byla předkládána zpráva o realizaci této strategie. EHSV bude klást důraz na
to, aby první zpráva obsahovala hodnotné ukazatele a byla dobře načasována.
5.5.
Posílení bezpečnosti platebních služeb nápravnými postupy v případě neúmyslného zakoupení padělaných výrobků
rovněž umožní posílit ochranu spotřebitelů a jejich důvěru ve vnitřní trh. Komise v této souvislosti informuje o konání
veřejné konzultace týkající se vlivu režimů ochrany spotřebitelů na potírání porušování práv duševního vlastnictví
v komerčním měřítku.
5.6.
Vzhledem k úzké návaznosti mezi těmito dvěma iniciativami Komise a důležitosti přístupu „sledování peněz“ si
EHSV přeje, aby Komise zahájila rozsáhlou konzultaci o zásadní otázce ochrany spotřebitelů v oblasti platebních služeb
a rovněž všeobecně rozšířila přístup „sledování peněz“.
5.7.
EHSV také vyzývá útvary Komise, aby konzultovaly hospodářské subjekty s cílem získat jejich zpětnou vazbu
týkající se zohlednění zisku porušovatele při posuzování náhrady škody v případě padělání výrobků (10).

6. Malé a střední podniky
6.1.
V některých členských státech se problematika duševního vlastnictví netýká více než poloviny malých a středních
podniků (54 %), v ostatních případech je duševní vlastnictví známým tématem (46 %), ale je vnímáno jako nákladné, složité
a zdlouhavé. V hospodářství, kde převládají znalosti a kde nemateriální prvky jako dovednosti, dobré jméno, vzor či imidž
mají zásadní význam, je tato situace překvapující (11).
6.2.
Dále se zdá, že malé a střední podniky, pro něž je duševní vlastnictví součástí jejich rozvojové strategie, mají lepší
ekonomické výsledky než ostatní, což vyplývá z určitých číselných údajů. 32 nositelů ceny INPI (Institut duševního
vlastnictví) za inovaci v kategorii malých a středních podniků v roce 2010 vytvořilo od roku 2006 614 pracovních míst,
mezi lety 2006 a 2009 zpětinásobilo svůj obrat a zdvojnásobilo svůj vývozní obrat. Tyto podniky zároveň zintenzivnily své
úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž jejich rozpočet stoupl o 65,6 % (12).

(10)

(11)
(12)

Například ve Francii již tato zásada existuje (srov. zákon č. 2014-315 ze dne 11. března 2014, který vstoupil v platnost dne
14. března 2014). Článek L615-7 zákoníku duševního vlastnictví (CPI) ve znění článku 2 tohoto zákona stanoví, že pro výpočet
odškodnění bude muset jurisdikce jednotlivě zohlednit negativní hospodářské dopady, morální újmu a zisky padělatele,
a o i úspory duševních, materiálních a propagačních investic. Je však těžké ji provádět v praxi, a to často z toho důvodu, že je
obtížné získat důkaz o zisku porušovatele.
http://www.picarre.be/assets/Documents/Rapport-PIPICARR-tlchargeable3.pdf
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/propriete-industrielle.shtml
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6.3.
EHSV tedy podporuje přístup Komise, která usiluje o obecné zlepšení dostupnosti soudních nápravných postupů
pro malé a střední podniky (13) a zvláště v oblasti sporů týkajících se duševního vlastnictví. Vysoké náklady na soudní řízení
a jeho složitost totiž často odrazují inovativní malé a střední podniky od prosazování jejich práv duševního vlastnictví,
včetně práv plynoucích ze základních patentů.
6.4.
Rozhodujícím faktorem pro to, aby evropské podniky investovaly do inovací, jsou finanční náklady. Ochrana
duševního vlastnictví, obnova práv duševního vlastnictví a jejich ochrana musí být dostupné. V této souvislosti by mohl
jednotný patent motivovat podniky, včetně malých a středních podniků, mladých podnikatelů a podniků typu startup, aby
své vynálezy chránili, pokud náklady na jeho získání budou rozumné a přijatelné. Podniky by rovněž měly mít zaručený
přístup ke spravedlnosti za rozumnou cenu, a to i k jednotné jurisdikci týkající se patentu.
6.5.
Malé a střední podniky musí rovněž uplatňovat strategie uvádění na trh nebo distribuce, ale často to neprovádějí
účinně, jelikož postrádají nezbytné dovednosti a odbornost, aby mohly účinně chránit své duševní vlastnictví, jak správně
zdůrazňuje akční plán Komise.
6.6.
EHSV v této souvislosti podporuje evropský projekt IPorta – podpůrný systém (14), který zohledňuje otázky
související s ochranou práv duševního vlastnictví a koordinuje vnitrostátní podporu.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

(13)
(14)

Komise nedávno navrhla posílit a zlepšit současné evropské řízení o drobných nárocích, což je jednotný postup, který je k dispozici
ve všech členských státech (nařízení (ES) č. 861/2007). Viz Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 43.
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/what-are-iprs/index_fr.htm
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k bílé knize o zefektivnění kontroly
spojování podniků v EU
COM(2014) 449 final
(2015/C 230/12)

Zpravodaj: pan MENDOZA CASTRO
Dne 16. července 2014 se Komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodla
konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
bílé knihy o zefektivnění kontroly spojování podniků v EU
COM(2014) 449 final.
Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma,
přijala stanovisko dne 19. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 137 hlasy pro, 1 hlas byl proti a 1
člen se zdržel hlasování.
1. Závěry a doporučení
1.1.

EHSV vítá bílou knihu, jelikož posiluje jeden z pilířů politiky konkurenceschopnosti Unie a zjednodušuje postupy.

1.2.
Komise se prostřednictvím bílé knihy snaží vytvořit rovnováhu mezi veřejným zájmem zaplnit mezeru v regulačním
systému a zájmem podniků zachovat administrativní náklady na co nejnižší úrovni. Musí se nicméně předejít tomu, aby byl
široký záběr změn nařízení o spojování v protikladu k tomuto úmyslu. Rovněž je potřeba zohlednit výhody, jež ze
spojování plynou pro podniky.
1.3.
EHSV na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie a správní praxe navrhuje, aby teorie újmy, na níž je bílá
kniha založena:
a) spočívala v řádném stanovení toho, jak může být eventuálně poškozena konkurenceschopnost a v konečném důsledku
i spotřebitelé;
b) byla vnitřně soudržná;
c) zohlednila výhody, které podněcují všechny strany;
d) byla v souladu (nebo přinejmenším nebyla v rozporu) s empirickými důkazy.
1.4.
EHSV doporučuje, aby se v novém regulačním rámci vzaly v úvahu také sociální dopady, zejména na zaměstnanost
a konkurenceschopnost podniků na světových trzích.
1.5.
Podle názoru EHSV je v systému „cílené“ transparentnosti, který navrhuje Komise, potřeba řádně objasnit pojmy
„konkurent“ (podle kritéria, které se používá u antimonopolních opatření) a „vertikálně propojená společnost“ (vzhledem
k zavedení prahových hodnot), povahu vztahů, aby akvizice podílů mohla být považována za „zásadní“, a případ skupin
podniků provozujících činnost v mnoha odvětvích.
1.6.

EHSV považuje za důležité, aby si systém kontroly spojování EU zachoval či dokonce zvýšil svoji současnou prestiž.

1.7.
Bílá kniha je sice krokem správným směrem, mělo by se však zvážit, zda by vzhledem ke změnám, k nimž došlo
v posledních 25 letech (zvýšení počtu případů a orgánů kontroly), a potřebám evropské ekonomiky ve 21. století nebylo
vhodné rozšířit její přístup.
1.8.
V EU dnes existuje 28 orgánů kontroly (celkem 31 v EHP) a jejich kritéria nejsou homogenní. EHSV proto navrhuje
přehodnotit bílou knihu a usilovat v ní o:
— harmonizaci právních předpisů členských států;
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— přezkum požadavků na oznamovací povinnost;
— větší posun k systému jednotného kontaktního místa.
1.9.

V bílé knize jsou oznámeny změny procesních pravidel, jež si zasloužení kladné hodnocení Výboru. Jedná se o:

— zjednodušení mechanismu postoupení členskými státy Komisi před oznámením;
— odstranění „prvku výpovědi ve vlastní neprospěch“ u postoupení Komisí členskému státu před oznámením;
— změny v postoupeních členskými státy Komisi po oznámení.
1.9.1.
Příznivé hodnocení EHSV si zaslouží rovněž opatření zjednodušující postupy zavedené v „balíčku zjednodušení“
z roku 2013, zejména v případě společných podniků (joint ventures) mimo EHP.

2. Obsah bílé knihy
2.1.
V této bílé knize Komise deset let po rozsáhlém přepracování nařízení o spojování podniků v roce 2004 (1) shrnuje,
jakým způsobem byl uplatňován věcný test „zásadního narušení účinné hospodářské soutěže“ (OBSE), a popisuje, jak by
mohlo být v budoucnu podporováno další sbližování a spolupráce mezi Komisí a členskými státy. Předkládá rovněž návrhy
konkrétních změn, jejichž cílem je zefektivnit kontrolu spojování podniků v EU.
2.2.
Na jednu stranu se navrhuje zajistit, aby se nařízení o spojování zabývalo všemi zdroji možného poškození
hospodářské soutěže, potažmo spotřebitelů, jež jsou dány spojováním nebo restrukturalizací podniků, včetně zdrojů
vznikajících akvizicemi nekontrolních menšinových podílů.
2.3.
Na druhou stranu se má dosáhnout úzké spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž
a náležité dělby úkolů v oblasti kontroly spojování podniků, zejména racionalizací pravidel pro postupování případů
spojení podniků členskými státy Komisi a naopak.

3. Obecné připomínky
3.1.
EHSV vítá bílou knihu, jelikož reformy, které jsou v ní navrženy, posílí jeden z pilířů politiky konkurenceschopnosti
a zejména protože obsahuje opatření, která přispějí ke zjednodušení postupů.
3.2.
Komise založila hlavní návrh bílé knihy, tj. rozšířit svoji pravomoc i na kontrolu protisoutěžních menšinových
podílů, na faktu, že nařízení (ES) č. 139/2004 lze použít pouze v případech, kdy při spojování „dojde ke změně kontroly na
trvalém základě“ (čl. 3 odst. 1), k čemuž v daném případě nedochází. Domnívá se dále, že články 101 a 102 SFEU nejsou
samy o sobě dostatečným právním základem pro řešení případu menšinových podílů.
3.3.
Obecně řečeno se Komise prostřednictvím bílé knihy snaží vytvořit rovnováhu mezi veřejným zájmem zaplnit
mezeru v systému regulace spojování podniků a zájmem podniků zachovat administrativní náklady na co nejnižší úrovni.
3.4.
EHSV je však toho názoru, že by se mělo předejít tomu, aby široký záběr návrhů v jejich stávající podobě vedl
v konečném účinku ke zvýšení výdajů. To by se mělo posoudit s ohledem na výhody, které pro podniky plynou z nových
ustanovení.
3.5.
EHSV se rovněž domnívá, že je potřeba vyjasnit některé aspekty bílé knihy, aby se předešlo tomu, že její výsledek
bude v rozporu s úmyslem usnadnit kontrolu spojování bez zvýšení administrativní zátěže.

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1).
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3.6.
Jako rámec pro posuzování spojování se v bílé knize uvádí „teorie újmy“, již začala Komise používat od roku 2002
poté, co zažila určité právní nezdary (2). Teorie újmy vyžaduje, aby její používání:
a) spočívalo v řádném stanovení toho, jak může být eventuálně poškozena konkurenceschopnost a v konečném důsledku
i spotřebitelé;
b) bylo vnitřně soudržné;
c) zohlednilo výhody, které podněcují všechny strany;
d) bylo v souladu (nebo přinejmenším nebylo v rozporu) s empirickými důkazy (3).
3.6.1.
Tyto zásady, jež jsou podloženy judikaturou Evropského soudního dvora a správní praxí Komise (4), musí platit
rovněž pro případ menšinových podílů.
3.7.
Vzhledem k tomu, že se v bílé knize navrhuje značné rozšíření pravomocí Komise, doporučuje EHSV, aby se
v analýzách spojování braly v úvahu i sociální dopady, zejména zaměstnanost.

4. EU vyžaduje evropský prostor fúzí odpovídající potřebám vnitřního trhu ve 21. století
4.1.
Systém kontroly spojování Evropské unie získal během let prestiž a je vzorem na jiných kontinentech. EHSV
považuje za důležité, aby tato prestiž zůstala zachována či dokonce vzrostla.
4.2.
EHSV oceňuje úmysl bílé knihy zlepšit koordinaci mezi Komisí a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž
a pokročit směrem k evropskému prostoru fúzí, v němž by bylo snazší zabývat se spojováním homogenním způsobem
a který by přispěl k právní jistotě. Navržená opatření však musí přesáhnout několik cílených reforem nařízení, aby širším
způsobem obsáhla revizi stávajícího systému kontroly spojování.
4.3.
Kontrola spojování podniků se v posledních 25 letech v EU značně zvýšila a zároveň vzrostla velikost
a internacionalizace evropských podniků. V roce 1989 existovaly pouze tři vnitrostátní orgány příslušné v této záležitosti,
v roce 2000 to bylo včetně Komise 14 a v současnosti jich je 28 (či dokonce 31, pokud zahrneme EHP).
4.4.
Rozdílnost předpisů a prováděcích kritérií způsobuje podnikům dodatečnou zátěž, která je v mnoha případech
zbytečná: méně než 5 % spojení oznámených Komisi bylo považováno za potenciálně nebezpečné pro hospodářskou
soutěž (5). Systém kontroly musí sladit ochranu spotřebitelů a uživatelů s naléhavou potřebou evropských podniků
konkurovat na světových trzích.
4.5.

EHSV proto navrhuje, aby se bílá kniha přehodnotila a začlenila do širšího rámce, který by zahrnoval:

— harmonizaci právních předpisů členských států, aby se předešlo rozdílům v prováděcích kritériích;
— přezkum požadavků na oznamovací povinnost, jelikož ze zkušeností vyplývá, že jsou v mnoha případech zbytečné;
— větší posun k systému jednotného kontaktního místa, jelikož se zvyšuje počet orgánů kontroly.

(2)
(3)
(4)
(5)

Zejména věci T-342/99, Airtours plc v. Komise, 2002, Sb. rozh. II-2585; T-310/01, Schneider Electric SA v. Komise, 2002, Sb.rozh.
II-4071; T-5/02, Tetra Laval v. Komise, 2002, Sb.rozh. II-4381.
Viz Hans Zenger a Mike Walker, Theories of Harm in European Competition Law,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2009296
Věc IV/M.938, Guinness/Grand Metropolitan (15.10.1997) a věc IV/M.1524 Airtours/First Choice (22.9.1999).
http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf
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5. Konkrétní připomínky

5.1. Systém „cílené“ transparentnosti
5.1.1.
Komise navrhuje systém „cílené“ transparentnosti založený na dvou kumulativních kritériích pro stanovení toho,
zda je či není přítomen nezbytný požadavek „zásadního narušení účinné hospodářské soutěže“:
a) akvizice menšinových podílů v konkurentovi nebo vertikálně propojené společnosti;
b) vazba se považuje za „významnou“, pokud nabytý podíl představuje přibližně 20 %, nebo 5 % až přibližně 20 %, avšak
za přítomnosti dodatečných faktorů, jako jsou práva, která nabyvateli udělují „de facto“ blokační menšinu, pozici člena
představenstva nebo přístup k citlivým obchodním informacím cílového subjektu.
5.1.2.

EHSV navrhuje, aby se návrhy změn nařízení vyjasnily v těchto aspektech:

— pojem „konkurenta“ – ten by měl odpovídat definici vztahující se na antimonopolní opatření na geograficky
vymezených trzích;
— parametry, které je třeba zohlednit při použití koncepce vertikálně propojené společnosti. Musí se zvážit vhodnost
zavedení určitých prahových hodnot, jelikož při obecné formulaci by se mohl značně zvýšit počet oznámení
vyžadovaných nařízením;
— právní povaha, již mají mít vztahy, aby akvizice podílů mohla být považována za „zásadní“;
— zda má analýza OBSE zahrnovat rovněž celkovou aktivitu skupin podniků, které provozují činnost v různých
hospodářských odvětvích.

5.2. Zjednodušení mechanismu postoupení členskými státy Komisi před oznámením
5.2.1.
EHSV vítá návrh na odstranění dvoufázového systému vyžadovaného čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 139/2004
(odůvodněné podání následované oznámením) a jeho nahrazení přímým oznámením Komisi. Nízký počet zamítnutí, na
něž mají členské státy právo, odůvodňuje tuto změnu, která urychlí postupy.
5.2.2.
Pozitivní je rovněž návrh usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a Komisí tak, že Komise zašle
počáteční informativní dokument nebo žádost o přidělení případu od dotčených subjektů členským státům, aby je na
transakci upozornila během kontaktů probíhajících před oznámením.

5.3. Postoupení Komisí členskému státu před oznámením
5.3.1.
Navrhuje se zrušit z čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 139/2004 „prvek výpovědi ve vlastní neprospěch“, podle něhož
mohou strany účastnící se fúze či převzetí kontroly informovat Komisi prostřednictvím odůvodněného podání o tom, že
spojení může zásadně narušit hospodářskou soutěž na samostatném trhu v některém členském státu. Podle reformy by
mělo stačit, když se prokáže, že transakce pravděpodobně bude mít hlavní dopad na tento trh.
5.3.2.
Komise se domnívá, že zrušení tohoto odrazujícího požadavku může napomoci využívání tohoto dobrovolného
prohlášení, s čímž EHSV souhlasí.

5.4. Postoupení členskými státy Komisi po oznámení
5.4.1.
V bílé knize se navrhuje změnit článek 22 nařízení tak, aby pouze členské státy, které jsou příslušné k přezkumu
transakce spojování (nyní to může učinit „jeden nebo více“ států), mohly do 15 pracovních dnů a v souladu se svým
vnitrostátním právem postoupit transakci Komisi. Komise by mohla rozhodnout, zda žádost o postoupení přijme, či nikoli.
Pokud by se Komise rozhodla kladně, měla by působnost pro celé území EHP. Pokud by však jeden nebo více příslušných
členských států postoupení odmítlo (aniž by musely uvést důvod), Komise by se působnosti pro celý EHP vzdala a členské
státy by si svou působnost zachovaly.
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5.4.2.
EHSV se domnívá, že ačkoliv by návrh mohl zjednodušit postup, je jeho účinnost omezená, neboť příslušnost pro
případy akvizice nekontrolních menšinových podílů je v EU uznána pouze v Německu, Rakousku a Spojeném království.
5.4.3.
Ze změn v postoupení po oznámení vyplývá rovněž rozšíření působnosti Komise, což EHSV hodnotí kladně.
Znamená to, že pokud proti tomu nemají jiné členské státy námitky a Komise přijme doporučení, měla by působnost
přezkoumat transakci v celém EHP, a ne pouze na území daného členského státu (pokud již orgán členského státu nepovolil
transakci na svém území před tím, než Komise převezme pravomoc).
5.5. Jiné změny
5.5.1.
Po přijetí „balíčku zjednodušení“ v roce 2013 (6) navrhuje bílá kniha další opatření se stejným cílem, která si
zaslouží příznivé hodnocení EHSV.
5.5.2.
Nejvýznamnější je úmysl vyloučit z oblasti působnosti nařízení dohody o zakládání společných podniků (joint
ventures) mimo EHP, které nemají vliv na hospodářskou soutěž v rámci EHP.
5.5.3.
Rovněž je uvedeno, že by Komise mohla mít možnost vyjmout z povinnosti předběžného oznamování některé
kategorie transakcí, které obvykle nevyvolávají žádné obavy z narušení hospodářské soutěže.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

(6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1269/2013 ze dne 5. prosince 2013 (Úř. věst. L 336, 14.12.2013, s. 1) a sdělení Komise
o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5;
oprava: Úř. věst. C 11, 15.1.2014, s. 6).
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020
COM(2014) 332 final
(2015/C 230/13)

Zpravodaj: pan Carlos TRINDADE
Dne 6. června 2014 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020
COM(2014) 332 final.
Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto
téma, přijala stanovisko dne 20. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 11. prosince
2014) přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 189 hlasy pro, 23 hlasů bylo proti
a 20 členů se zdrželo hlasování.

1. Závěry a doporučení
1.1.
EHSV je potěšen, že má EU komplexní, ekonomicky i sociálně vyspělý rámec, doplněný o víceleté evropské strategie,
jež si členské státy upravují podle svých vnitrostátních podmínek. Domnívá se však, že zde existují problémy, nedostatky
a nové výzvy, které musí být vyřešeny.
1.2.
EHSV oceňuje záměr Komise zaměřit se na prevenci, zjednodušení pravidel – bez toho, aby byla ohrožena stávající
úroveň ochrany – a jejich řádné dodržování. Strategie musí zaručit rovnováhu mezi vysokou úrovní ochrany
a administrativní zátěží podniků.
1.3.
EHSV je potěšen, že se Komise zaměřuje na malé a střední podniky (MSP) a poskytování poradenství, informací
a pokynů MSP za použití IKT a zvyšuje koordinaci veřejných služeb na podporu MSP.
1.4.
EHSV má za to, že je nezbytná intenzivnější odborná příprava inspektorů práce a zvýšení jejich počtu, neboť zhruba
polovina členských států nedosahuje minima doporučeného MOP (jeden inspektor na každých 10 tisíc pracovníků).
1.5.
EHSV doporučuje Komisi, aby s ohledem na potřebu zakořenit v mladých lidech, čerstvých absolventech, stážistech
a učních kulturu prevence přijala opatření, jejichž cílem by bylo zajistit jim informace a odpovídající odbornou přípravu
a praxi.
1.6.
EHSV rovněž chápe, jakou mají v prevenci úlohu investice, a plně souhlasí s tím, že je nemohou uskutečňovat pouze
podniky, ale musí tak činit také členské státy. Vyzývá ke zvýšení investic podniků i členských států se zárukou zapojení
pracovníků.
1.7.
EHSV klade důraz na potíže zaznamenané v EU v souvislosti s existencí údajů a žádá Komisi, aby si neprodleně
zajistila statistiky a ukazatele zohledňující zejména pohlaví a životní cyklus pracovníků. Seznam nemocí z povolání včetně
úrazů v pracovní době a pravidla pro podávání zpráv a pro provádění statistické analýzy těchto údajů musí být regulovány
a zveřejněny v rámci EU. Doporučuje posílit a široce propagovat činnost specializovaných agentur a zajistit, aby šíření
informací a osvědčených postupů přispívalo k upevňování kultury prevence. Je třeba prohloubit studium nových rizik
a v návaznosti na tuto analýzu připravit odpovídající opatření (legislativního či jiného charakteru).
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1.8.
EHSV má za to, že zásadní význam pro účinnou realizaci strategie má zapojení pracovníků a všech sociálních
partnerů na všech úrovních i na pracovišti. Vyzývá Komisi, aby zintenzivnila diskuse a konzultace se sociálními partnery
a prováděla opatření, jež budou výsledkem společných jednání. Členské státy musí podporovat sociální dialog a kolektivní
vyjednávání.
1.9.
EHSV kritizuje skutečnost, že Komise nestanoví kvantifikované cíle pro oblast pracovních úrazů a nemocí
z povolání na evropské úrovni, a doporučuje členským státům, aby ve svých vnitrostátních strategiích tuto kvantifikaci
uvedly.

2. Význam ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
2.1.
Strategický význam ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v Evropě se odvíjí od samotné Smlouvy o fungování
Evropské unie, která se této otázce výslovně věnuje v článcích 151 a 153, a to zejména s cílem dosáhnout harmonizace
zlepšování pracovních podmínek.
2.2.
Přestože nedávný průzkum Eurobarometr ukázal, že velká většina respondentů (85 %) je s ochranou zdraví
a bezpečnosti na pracovištích spokojena, a že 77 % respondentů uvádí, že má na pracovišti k dispozici informace a/nebo
odbornou přípravu týkající se této otázky, lze bezpečnost a ochranu zdraví při práci v EU zlepšit, neboť stávající realita je
velmi znepokojivá: v důsledku pracovního úrazu zemře v EU ročně více než 4 000 pracovníků a více než 3 miliony utrpí
závažný úraz, v jehož důsledku jsou v pracovní neschopnosti po dobu delší než tři dny. Přibližně každý čtvrtý pracovník se
domnívá, že jeho zdraví a bezpečnost jsou kvůli jeho práci v ohrožení nebo že jeho práce má na jeho zdraví převážně
negativní vliv. V Německu způsobilo 460 milionů dnů pracovní neschopnosti z důvodu nemoci pokles produktivity
odhadem o 3,1 % HDP a ve Spojeném království dosáhly v účetním období 2010–2011 čisté náklady státu odhadem 2,381
miliardy GBP.
2.3.
Podle MOP došlo v roce 2008 v EU asi ke 160 000 úmrtím v důsledku nemoci z povolání, přičemž nejčastější
příčinou smrti byly zhoubné nádory (asi 96 000 případů). Podle odhadů zemře v Evropě v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání každé 3,5 minuty jeden člověk. Nicméně Evropa se v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci drží
na špičce.
2.4.
Náklady spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci musí být chápány jako investice, a nikoliv jen jako
výdaje. Komise ostatně uvádí, že podle nejnovějších odhadů mohou investice v této oblasti dosáhnout vysoké míry
výnosnosti – v průměru 2,2, přičemž se tato míra pohybuje v intervalu 1,29 až 2,89. Na druhou stranu je třeba podtrhnout,
že pokud pracovní podmínky nejsou dobré, vznikají podnikům náklady, a rovněž skutečnost, že v některých zemích mají
podniky, jež nevykazují pracovní úrazy, poměrně nižší pojistné.
2.5.
Navzdory jistému relativnímu úspěchu evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období
2007–2012 (1), například pokud jde o vyjasnění unijních pravidel nebo o větší zapojení členských států, je skutečností, že
cíl snížit výskyt nemocí z povolání nebyl naplněn a stále existuje mnoho nedostatků v MSP, které, jak se ukázalo, mají
značné potíže s plněním regulatorních požadavků způsobené tím, že nemají dostatek finančních prostředků a technických
a lidských zdrojů. Mezi negativní aspekty patří chabá prevence nemocí z povolání a nemocí spojených s výkonem práce,
nedostatek statistických údajů a údajů z monitorování, nedostatečná interakce mezi oblastí ochrany zdraví a bezpečnosti při
práci a oblastí životního prostředí a chemických produktů a slabé zapojení sociálních partnerů. Ještě slabší jsou znalosti
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v odvětvích, kde existuje nehlášená práce a atypické režimy zaměstnávání
(zejména v různých zemědělských podnicích, v průmyslu a ve službách), kde je provozována práce na dálku a samostatná
výdělečná činnost, a ve službách v domácnosti.
2.6.
Je třeba poznamenat, že pokles počtu pracovních úrazů, k němuž v Evropě došlo v posledních letech, by částečně
mohl být způsoben snížením zaměstnanosti v odvětvích s vysokým rizikem úrazů, neboť ve všech členských státech byly
značně sníženy výdaje na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, zejména v oblastech týkajících se právních předpisů,
inspekcí a prevence.
2.7.
EHSV souhlasí se zjištěnými hlavními výzvami ležícími před EU a žádá Komisi, aby za účelem řešení těchto výzev
přijala rozhodné kroky a politiky: členské státy musí zlepšit provádění účinných a účelných opatření zaměřených na
prevenci rizik formou posílení kapacit MSP, dále je potřeba zlepšit prevenci nemocí spojených s výkonem práce
prostřednictvím snížení existujících, nových a nově vznikajících rizik a v neposlední řadě koherentně a účinně reagovat na
demografické změny.

(1)

V letech 2007 až 2011 bylo v EU zaznamenáno snížení míry pracovních úrazů způsobujících delší než třídenní pracovní
neschopnost o 27,9 %.
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2.8.
Výsledkem společného úsilí členských států je jednak snížená míra nemocí z povolání a pracovních úrazů, ale také
ochrana investic do lidských zdrojů, neboť se tak předchází potřebě zdravotní péče a zvýšeným sociálním nákladům
a podporují se tak dobré životní podmínky v evropské společnosti.

3. Souvislosti evropské strategie v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020

3.1.
Důstojné podmínky v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci mohou – v souladu se strategií Evropa 2020 –
významně přispět k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Strategický rámec a nařízení Evropské
unie představují – společně s vnitrostátními strategiemi a pravidly – záruku zachování zdraví a bezpečnosti pracovníků.
ESHV lituje zpoždění tohoto sdělení a skutečnosti, že nebyly zohledněny návrhy obsažené ve stanovisku, které jednomyslně
schválil Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jenž na tripartitní bázi zastupuje různé zájmy EU.

3.2.
EHSV konstatuje, že sdělení Komise nestanoví odblokování legislativy, zejména pokud jde o otázky spojené
s potížemi pohybového ústrojí a o přezkum stávající směrnice týkající se ochrany pracovníků před karcinogenními látkami.
EHSV také konstatuje, že ve sdělení není zmínka o vytvoření právního rámce pro předjímání změn, což již požadoval
rovněž Evropský parlament. EHSV žádá Komisi, aby tento stav neprodleně řešila.

3.3.
EHSV, jenž podpořil evropský cíl snížit výskyt pracovních úrazů o 25 % (2), nemůže než vyjádřit politování nad tím,
že na období 2014–2020 tento cíl není nikterak kvantifikován. EHSV také kritizoval, že neexistuje obdobný cíl pro otázku
nemocí z povolání, který chybí i v tomto sdělení, takže i nadále existují důvody ke kritice. Považujeme za zásadní, aby byly
vypracovány evropské statistické nástroje pro oblast pracovních úrazů, nemocí z povolání a vystavení různým rizikům
souvisejícím s výkonem povolání.

3.4.
Zlepšení provádění norem a právních předpisů Unie a členských států je nutnost, kterou široce uznávají sociální
partneři i společnost. EHSV má za to, že je naprosto nezbytné posílit mikropodniky a MSP v jejich schopnosti provádět
účinná a účelná opatření zaměřená na prevenci rizik, v rámci plnění právních předpisů. Považuje to za prioritní kroky, jež je
třeba realizovat prostřednictvím veřejných politik, jež nabídnou intenzivnější pobídky, podporu a personalizované
technické poradenství.

3.5.
Technologické inovace a nové formy organizace práce, zejména nové režimy atypického zaměstnávání, přinášejí
nové situace spojené s novými výzvami a také s novými riziky, jež dosud nebyla řádně identifikována. Identifikace takových
rizik a jejich prevence a definice existujících a nových nemocí z povolání představují naléhavé úkoly. Je zásadně důležité
a naléhavé nalézt řešení formou aktualizace stávajících právních předpisů nebo formou nových právních předpisů
přizpůsobených identifikovaným rizikům.

3.6.
Pokroky, k nimž došlo v oblasti naděje dožití, mění demografickou strukturu evropské populace a neznamenají
automaticky, že jde o posun střední délky života v dobrých zdravotních podmínkách. Pracovní podmínky mají významný
vliv na zdravotní problémy, jež se obyčejně zhoršují s postupujícím věkem, zejména z důvodu kumulativního efektu
určitých rizik spojených s výkonem povolání. Lepší prevence již od počátku a během celého profesního života pracovníka
přispívá k překonání výzev, jež přináší demografický vývoj. Je také důležité financovat vnitrostátní a evropský výzkum, tak
aby byly identifikovány klíčové otázky této oblasti.

3.7.
EHSV se domnívá, že nejistota pracovníků a režimy atypického zaměstnávání se v EU zhoršily a v důsledku
hospodářské krize musely některé členské státy a některé sociálně neodpovědné podniky zásadně omezit aktivity v oblasti
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Tato situace je nepřijatelná.

3.8.
Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že některé podniky dobrovolně a nad rámec svých zákonných povinností
připravily opatření a kroky, jimiž podporují zdraví, bezpečnost a dobré podmínky svých pracovníků. Tento projev sociální
odpovědnosti daných podniků si zaslouží uznání a podporu ze strany Komise a členských států s cílem rozšířit kulturu
sociální a environmentální odpovědnosti v podnikatelské sféře v celé EU.

(2)

Viz Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 88.
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3.9.
EU se dlouhodobě potýká s hospodářskou stagnací a vysokou mírou nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je zvláštní
kapitolou ochrany zdraví při práci, neboť je někdy spojena s duševními chorobami. Rovněž pracovníci na trhu nehlášené
práce jsou vystaveni vyššímu riziku a více ohroženi pracovními úrazy. EHSV je přesvědčen, že vedle strukturálních investic
má na udržitelném hospodářském růstu a podpoře kvalitních pracovních míst a sociální soudržnosti významný podíl
zlepšení životních podmínek, zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

4. Obecné připomínky

4.1.
Rozvíjení komplexního rámce pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a jeho účinné uplatňování v celé Evropské
unii má zásadní význam pro udržitelný hospodářský růst. Většina respondentů, kteří se zúčastnili veřejné konzultace
provedené EU (3), potvrdila, že je zapotřebí koordinace na úrovni EU (93 % respondentů), a potvrdila cíl i nadále vysoce
respektovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, a to nezávisle na velikosti podniku.

4.2.
Navzdory jistému zlepšení, k němuž došlo v posledních letech v několika členských státech, zejména pokud jde
o pracovní úrazy (což se možná částečně vysvětluje také snížením zaměstnanosti), se v EU nerozšířila kultura prevence. Na
úrovni MSP existují v tomto směru překážky v podobě zdrojů a kapacit, jež bude možné překonat pouze činností veřejných
orgánů v oblasti informování, vzdělávání a technické pomoci a poradenství. Tato opatření prováděná veřejnými orgány
musí odpovídat potřebám různých odvětví a být specificky zaměřena na každé z nich.

4.3.
Zapojení zástupců pracovníků (na úrovni podniku a pracovišť) do otázky řešení rizik souvisejících s výkonem
povolání je základním rysem sociálního dialogu. Finanční podpora by se podnikům měla udělovat pouze pod podmínkou,
že budou dodržovány pracovně-bezpečnostní a zdravotní normy. Zkušenosti různých evropských zemí ukazují, jak důležité
jsou paritní dohody umožňující vytvoření regionální či odvětvové formy zastoupení a stimulující sociální dialog a prevenci.

4.4.
Různé orgány veřejných služeb, jež působí v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, nejsou dostatečně
propojeny. Je zřejmé, že mechanismy pro zapojení sociálních partnerů na všech úrovních, pro vyjednávání a pro uzavírání
specifických odvětvových dohod nejsou dostatečně účinné a/nebo nejsou v dostatečné míře využívány, což jsou aspekty,
které je nutné zlepšit. Systematičtější spolupráce mezi službami veřejného zdraví a službami zaměřenými na prevenci na
pracovišti přispívá ke zlepšení prevence a umožňuje také lepší detekci nemocí z povolání. V členských státech je třeba
vytvořit jednotná kontaktní místa usnadňující propojení veřejné správy s MSP.

4.5.
S ohledem na rozpočtové potíže omezily všechny členské státy finanční i lidské zdroje v institucích a subjektech, jež
jsou činné v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, a to zejména pokud jde o úřady inspekce práce, které byly
nuceny významně omezit svou inspekční činnost a pomoc a poradenství podnikům. EHSV požaduje, aby byla tato situace
napravena, neboť je nepřijatelná, o to více, že se dlouhodobě častěji objevují nová závažná rizika a zhoršují se životní
a bezpečnostní podmínky pracovníků (zvyšují se psychosociální rizika, částečně v důsledku nezaměstnanosti a pracovní
nejistoty).

4.6.
Členské státy musí stimulovat a podporovat jednání a kolektivní vyjednávání, přičemž je nutné sociálním partnerům
zajistit významnou a účinnou roli v koncipování a realizaci politik v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a v podpoře
bezpečného a zdravého prostředí na pracovištích.

4.7.
ESHV lituje, že pokroky v oblasti evropských statistik týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti jsou chabé,
a zdůrazňuje význam a naléhavost jednotné definice a jednotných systémů uznávání a podávání zpráv na úrovni Unie.

4.8.
EHSV sdílí s Evropskou unií názor, že zapojení sociálních partnerů, a to na všech úrovních, zajišťuje účinnost
a účelnost koncipování a provádění politik a strategií v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. V tomto směru
budou zásadní úlohu muset plnit evropské struktury pro dialog a Tripartitní poradní výbor pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Komise bude muset při definování svých priorit více zohledňovat jeho návrhy, jež jsou často schvalovány
jednomyslně.

(3)

„Public consultation on the new occupacional health and safety policy framework“ (veřejná konzultace k novému politickému rámci
pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci), Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, červen 2014.
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4.9.
V souvislosti s rámcovými dohodami uzavřenými v rámci sociálního dialogu žádá EHSV Komisi, aby urychleně
zjistila, zda je zajištěna reprezentativnost a soulad s právem EU, a aby se tak zavázala přijmout opatření nezbytná k zajištění
respektování těchto dohod.

4.10.
EHSV doporučuje členským státům, aby využívaly Evropský sociální fond a další evropské strukturální a investiční
fondy (ESI fondy) pro financování činností v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

4.11.
EHSV souhlasí s Komisí, že je nezbytné aktivněji využít synergií politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
s dalšími oblastmi veřejných zásahů. EHSV je pevně přesvědčen, že pokrok dosažený v této oblasti je stále velmi slabý, a to
ve všech členských státech.

5. Konkrétní připomínky

5.1. Vnitrostátní strategie, plnění právních předpisů a kontrola

5.1.1.
EHSV podporuje názor Komise, že je nutné, aby členské státy v konzultaci se sociálními partnery provedly
přezkum vnitrostátních strategií, jenž zohlední nový strategický rámec EU. Doporučuje však, aby bylo provedeno podrobné
vyhodnocení dopadu předchozí vnitrostátní strategie. Všechny členské státy musí považovat za zásadní, aby sociální
partneři přijali za svou strategii na období 2014–2020, a bude rovněž nezbytné vypracovat jednotné ukazatele a kritéria,
jež by systematickým způsobem určovaly, do jaké míry se tak stalo, a umožnily systematické sledování a hodnocení.

5.1.2.
EHSV se stejně jako Komise domnívá, že je zapotřebí, aby členské státy ve spolupráci s Evropskou agenturou pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vytvořily databázi týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
a pravidelně (alespoň dvakrát do roka) pořádaly setkání v rámci EU-OSHA, Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a Rady vrchních inspektorů práce.

5.1.3.
Jako na věc základního významu je třeba nahlížet na finanční a technickou pomoc pro MSP při provádění
iniciativy Interaktivní posouzení rizik on-line (OiRA) a dalších nástrojů založených na informačních technologiích
v členských státech. Tato pomoc se musí zaměřovat na prioritní odvětví. EU-OSHA musí být posílena z hlediska finančních
a lidských zdrojů, aby mohla plnit klíčovou úlohu. EHSV lituje, že se v členských státech jen velmi málo využívá Evropský
sociální fond k financování činností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

5.1.4.
Při stanovení správné praxe a konkrétních pokynů zejména pro MSP je nutné zohlednit zvláštní podmínky
jednotlivých odvětví a charakter podnikatelských aktivit, přičemž EU-OSHA musí posílit své zásahy týkající se těchto témat
a prosazovat kulturu prevence.

5.1.5.
Činnost inspekce práce v podnicích je v několika členských státech třeba zlepšit, zejména v oblastech informování,
konzultací, nově vznikajících rizik, usnadňování dodržování právních předpisů a odhalování nehlášené práce a odrazování
od ní. K tomu je zapotřebí posílit inspekci práce z hlediska zdrojů a kompetencí.

5.1.6.
EHSV podporuje hodnotící činnost prováděnou v rámci programu pro výměnu/vzdělávání inspektorů práce
a opatření zaměřená na posílení spolupráce mezi útvary inspekce práce v rámci Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC).

5.1.7.
EHSV souhlasí s postojem SLIC, pokud jde o témata z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti jakožto strategické
priority EU. Jedná se zejména o problémy pohybového ústrojí, nemoci s dlouhou latentní fází (zhoubné nádory související
s výkonem povolání a chronické nemoci, mezi něž patří choroby plic související s výkonem povolání), správné používání
nařízení REACH a rovněž psychosociální rizika související s výkonem povolání (4). Pokud jde o MSP, je důležité zlepšit jejich
schopnosti v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, zvýšit jejich shodu s požadavky, poskytovat přístupné a aktualizované
informace a rady a vést velké podniky k tomu, aby převzaly odpovědnost, pokud jde o zlepšení výsledků MSP, s nimiž
spolupracují.

(4)

Priorités stratégiques de l'UE, 2013-2020 (strategické priority EU na období 2013–2020), Doc. 2091_FR, únor 2012.
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5.2. Zjednodušení právních předpisů
5.2.1.
EHSV má za to, že případné zjednodušení platné legislativy nesmí v žádném případě ohrozit současnou úroveň
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci evropských pracovníků ani její trvalé zlepšování. Veřejná konzultace EU ukazuje, že
mezi sociálními partnery panují rozdílné názory, pokud jde o zjednodušení stávajících právních předpisů, jež mají být
zahrnuty do nového evropského politického nástroje: 73,4 % zaměstnaneckých organizací se vyjádřily proti zjednodušení,
zatímco u organizací zaměstnavatelů to bylo pouhých 4,3 % (5). Z celkových 523 respondentů je 40,5 % pro zjednodušení,
46,1 % má opačný názor a 13,4 % v tomto ohledu nemá názor žádný. I přesto se EHSV domnívá, že jistou část
administrativní zátěže podniků lez snížit, nikdy však za cenu ohrožení podmínek v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při
práci.
5.2.2.
Je třeba poznamenat, že podle Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) jsou
mezi nejdůležitějšími důvody pro to, aby se podniky věnovaly ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, uváděny „plnění
zákonných povinností“ (90 %), „tlak zaměstnanců“ (76 %), „tlak inspekce práce“ (60 %), přičemž všechny tyto prvky jsou
pod silným tlakem. Tento průzkum dále ukazuje, že pouze 37 % podniků, které na pracovištích pravidelně neprovádějí
šetření v oblasti bezpečnosti, uvedlo jako důvod „velmi složité zákonné povinnosti“.
5.2.3.
EHSV doporučuje, aby určování případných zjednodušení a/nebo omezení zbytečné administrativní zátěže pro
podniky na základě plánované analýzy platných právních předpisů bylo výsledkem široké diskuse, zapojení sociálních
partnerů a jednání s nimi, a to na všech úrovních. EHSV upozorňuje na článek 153 Smlouvy, který stanoví, že evropská
legislativa stanoví minimální podmínky a pověřuje členské státy tím, aby tato pravidla zachovaly nebo přijaly pravidla
zajišťující lepší ochranu pracovníků. To přispívá ke zlepšení v rámci pokroku a umožňuje předjímat evropské iniciativy,
jako například v případě zákazu azbestu, který byl v řadě členských států vydán ještě předtím, než takové rozhodnutí přijala
Komise.

5.3. Nová a vznikající rizika
5.3.1.
Je velmi nezbytné prohloubit vědecké poznatky o nových rizicích, aby tak bylo možné předcházet chorobám
souvisejícím s výkonem povolání a nemocím z povolání, přičemž úsilí je třeba koncentrovat na úrovni EU. Zásadní význam
pro stanovení nejvhodnějších způsobů definice strategií a legislativních opatření zaměřených na řešení nových a nově
vznikajících rizik má intenzivnější interakce a koordinace různých evropských a vnitrostátních institucí. S ohledem na
existující instituce nepovažuje EHSV za nutné vytvářet nový nezávislý vědecký poradní subjekt.
5.3.2.
EHSV systematicky poukazuje na to, že je nezbytné zajistit zlepšení podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti pro
zvláštní kategorie pracovníků (mladé pracovníky, ženy, starší pracovníky, migranty, pracovníky zaměstnané na základě
atypických pracovních smluv a pracovníky se zdravotním postižením) a řešit nové problémy vyplývající ze změn
organizace práce (zejména stres a duševní choroby související s výkonem povolání), což jsou témata široce uznaná
členskými státy, sociálními partnery a společností. EHSV má za to, že těmto problémům je třeba čelit, neboť narůstají
a přinášejí ekonomické i sociální náklady. Je třeba zdůraznit, že genderové hledisko umožňuje stanovit vazbu mezi
politikami ochrany zdraví při práci a pokroky v oblasti rovnosti.

5.4. Statistické údaje
5.4.1.
Jednou z nejvýznamnějších problematik v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je značný nedostatek
spolehlivých, aktualizovaných a srovnatelných statistických údajů na evropské úrovni. Tuto politováníhodnou situaci, jež
z nepochopitelných důvodů trvá již po dlouhé roky, je nutné vyřešit. EHSV podporuje Komisi v její snaze o překonání
těchto potíží, které musí představovat velkou prioritu pro Komisi a členské státy, přičemž v případě, že to členské státy
uznají za vhodné, mohou vypracovat dodatečné, detailnější statistiky přizpůsobené svému vnitrostátnímu kontextu.
Spolupráce s WHO v oblasti rozšíření množiny údajů o MKN-10 umožní využívat databáze týkající zdravotní péče
a potažmo rychlejší a účinnější sběr údajů.
5.4.2.
EHSV lituje, že přestaly být zpracovávány evropské statistiky týkající se nemocí z povolání, a žádá, aby byly
obnoveny statistické výzkumy ohledně vystavování karcinogenům z důvodů souvisejících s výkonem povolání, jako byl
projekt CAREX realizovaný v 90. letech 20. století. EHSV pozitivně hodnotí činnost, kterou Komise vyvinula v poslední
době za účelem vytvoření databáze a modelu sloužícího pro odhad toho, v jaké míře jsou osoby na pracovišti v členských
státech a ve státech ESVO/EHP vystavovány jistým nebezpečným chemickým látkám (projekt HAZCHEM).

(5)

Public Consultation on the new occupacional health and safety policy framework, (veřejná konzultace k novému politickému rámci
pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci), červen 2014.
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5.5. Spolupráce s mezinárodními institucemi
5.5.1.
EHSV má za to, že pro omezení pracovních úrazů a nemocí z povolání musí být věnována přednostní pozornost
posílení spolupráce s mezinárodními organizacemi, a zejména s MOP, WHO a OECD.
5.5.2.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat nedostatkům v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v globálních
dodavatelských řetězcích a přispět tak k zajištění bezpečnějších pracovišť nejen v Evropě, ale na všech kontinentech. Musí
být zváženo zahrnutí této problematiky v rámci dohod EU, přičemž je třeba zajistit to, aby partneři EU dodržovali úmluvy
a doporučení MOP. EHSV připomíná předchozí stanoviska k tématům týkajícím se azbestu a žádá Komisi, aby přijala
konkrétní postoj za účelem celosvětového zákazu azbestu.
5.5.3.
EHSV doporučuje členským státům, aby uplatňovaly mezinárodní normy a úmluvy, přičemž Komise musí
zpracovávat pravidelné zprávy o jejich účinném provádění členskými státy.
V Bruselu dne 11. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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PŘÍLOHA

ke stanovisku Evropského hospodářského a sociálního výboru

Následující pozměňovací návrhy byly zamítnuty, obdržely však alespoň čtvrtinu odevzdaných hlasů:

Odstavec 1.8

Změnit:
„EHSV má za to, že zásadní význam pro účinnou realizaci strategie má zapojení pracovníků a všech sociálních partnerů na všech
úrovních i na pracovišti. Vyzývá Komisi, aby zintenzivnila diskuse a konzultace se sociálními partnery a prováděla opatření, jež
budou výsledkem společných jednání. Členské státy musí stimulovat podporovat sociální dialog o otázkách ochrany a zdraví
a bezpečnosti mezi zaměstnavateli a zástupci pracovníků a kolektivní vyjednávání.“

Výsledek hlasování:
hlasů pro:

66

hlasů proti:

143

zdrželo se hlasování:

17

Odstavec 3.2

Změnit:
„EHSV konstatuje, že sdělení Komise nestanoví odblokování legislativy, zejména pokud jde o otázky spojené s potížemi pohybového
ústrojí a o přezkum stávající směrnice týkající se ochrany pracovníků před karcinogenními látkami. EHSV také konstatuje, že ve
sdělení není zmínka o vytvoření právního rámce pro předjímání změn, což již požadoval rovněž Evropský parlament. EHSV žádá
Komisi, aby tento stav neprodleně řešila.“

Výsledek hlasování:
hlasů pro:

60

hlasů proti:

141

zdrželo se hlasování:

13

Odstavec 3.5

Změnit:
„Technologické inovace a nové formy organizace práce, zejména nové režimy atypického zaměstnávání, přinášejí nové situace spojené
s novými výzvami a v některých případech také s určitými možnými novými riziky, jež dosud nebyla řádně identifikována.
Identifikace takových rizik a jejich prevence a definice existujících a nových nemocí z povolání představují naléhavé úkoly. Je zásadně
důležité a naléhavé nalézt řešení, jak formou aktualizovatace stávajících právních předpisyů nebo formou vypracovat novéých
právních předpisyů přizpůsobenéých identifikovaným rizikům.“

Výsledek hlasování:
hlasů pro:

77

hlasů proti:

140

zdrželo se hlasování:

10
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Odstavec 3.9
Změnit:
„EU se dlouhodobě potýká s hospodářskou stagnací a vysokou mírou nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je zvláštní kapitolou
ochrany zdraví při práci, neboť je někdy spojena s duševními chorobami. Rovněž pracovníci na trhu nehlášené práce mohou být
v některých případech jsou vystaveni vyššímu riziku a více ohroženi pracovními úrazy. EHSV je přesvědčen, že vedle strukturálních
investic má na udržitelném hospodářském růstu a podpoře kvalitních pracovních míst a sociální soudržnosti významný podíl zlepšení
životních podmínek, zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.“
Výsledek hlasování:
hlasů pro:

62

hlasů proti:

145

zdrželo se hlasování:

10

Odstavec 4.6
Změnit:
„Členské státy musí stimulovat a podporovat sociální dialog mezi zaměstnavateli a zástupci pracovníků jednání a kolektivní
vyjednávání, přičemž je nutné sociálním partnerům zajistit významnou a účinnou roli v koncipování a realizaci politik v oblasti
ochrany zdraví a bezpečnosti a v podpoře bezpečného a zdravého prostředí na pracovištích.“
Výsledek hlasování:
hlasů pro:

66

hlasů proti:

141

zdrželo se hlasování:

17
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o účinném
využívání zdrojů ve stavebnictví
COM(2014) 445 final,
ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů – Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu
COM(2014) 398 final
a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES
o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách
odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích
a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních
COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)
(2015/C 230/14)

Zpravodajka: An LE NOUAIL MARLIÈRE
Dne 14. července 2014 se Komise, dne 28. července 2014 Evropský parlament a dne 20. října 2014 Rada
Evropské unie, v souladu s čl. 43 odst. 2 a článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodly
konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
o účinném využívání zdrojů ve stavebnictví
COM(2014) 0445 final,
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu
COM(2014) 398 final
a
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech
s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech
a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
COM(2014) 0397 final – 2014/0201 (COD).
Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, kterou Výbor pověřil přípravou
podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 12. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 129 hlasy pro, 3 hlasy byly proti
a 5 členů se zdrželo hlasování.

1. Závěry a doporučení
1.1.
Výbor vítá obě sdělení i balíček pozměňovacích návrhů ke směrnicím o odpadech a podporuje informační kampaň
pro podniky a spotřebitele o tom, že je zapotřebí postupně opustit lineární ekonomický model, který se skládá ze čtyř fází:
získání zdrojů, výroby, spotřeby a likvidace, a urychlit přechod k oběhovému modelu, jehož koncepce umožňuje obnovu
a který se snaží spoléhat na obnovitelné zdroje energie a minimalizovat tak využívání přírodních zdrojů.
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1.2.
Výbor se ztotožňuje s cílem vytvořit podpůrný rámec, který bude pokrývat celý životní cyklus produktů od dodávek
surovin k ekodesignu, maloobchodu, modelům podnikání a vzorcům spotřeby, opětovnému používání a opětovnému
zpracování a využívání odpadu jako zdroje.

1.3.
Výbor nicméně lituje, že se konkrétní návrhy, které Komise předkládá, příliš zaměřují na odpadové politiky
a předpisy, zatímco chybějí podobně konkrétní návrhy, které by se týkaly „předchozí existence“ produktů a byly by zacílené
na zlepšování celého jejich životního cyklu. EHSV od Komise očekává, že předloží jednak plán takových opatření s jasným
uvedením časového rámce, procesů a rozpočtů, a jednak návrhy na využívání inovativních finančních nástrojů, jako jsou
tzv. zelené dluhopisy.

1.4.
Výbor vyzývá Komisi, aby podpůrný rámec pro oběhové hospodářství sladila s ostatními evropskými politikami,
jako je politika pro energetiku a klima a průmyslová politika, včetně cíle EU spočívajícího v opětovné industrializaci. EHSV
podporuje doplnění hlavních cílů strategie Evropa 2020 o cíl pro účinné využívání zdrojů, tak jak navrhuje Evropská
platforma pro účinné využívání zdrojů a jak je zmíněno ve sdělení Směrem k oběhovému hospodářství.

1.5.
Ačkoli se Komise v balíčku opatření pro oběhové hospodářství zabývá všeobecnými pozitivními dopady na
zaměstnanost a také jím zahájila Iniciativu zelené zaměstnanosti, Výbor s politováním konstatuje, že nevyužila příležitosti
prozkoumat konkrétněji jeho dopad a příznivý vliv na zaměstnanost a rizika, která obnáší. Zejména se vůbec nevěnuje
potenciálu předcházení vzniku odpadů, opětovného používání a opětovného zpracovávání pro zaměstnanost. Na druhou
stranu je zapotřebí věnovat více pozornosti tomu, aby se dotyčným pracovníkům zajistily důstojné pracovní podmínky
a zlepšily zdravotní a bezpečnostní normy.

1.6.
Rámec, který Evropská komise navrhuje, by měl mezi zúčastněné strany rovnoměrně rozdělit práci na zvyšování
informovanosti a změně chování – zaměřit se na budoucnost, dosáhnout pokroku ve vědě, zavést inovativní aplikace
a zajistit, že konkurenceschopnost Evropy i společný zájem budou i nadále v rovnováze.

1.7.
Spotřebitelé i výrobci si musí být vědomi své odpovědnosti. Spotřebitelé musí dostat informace, tak aby mohli
zodpovědně nakupovat, musí se optimalizovat vysledovatelnost a výrobci musí nést svou odpovědnost.

1.8.
Postupné vyloučení skládkování recyklovatelného odpadu a zvýšení cílů pro recyklaci odpadů, tak jak je navrhuje
Komise, jsou nezbytnými podmínkami pro přechod k oběhovému hospodářství a je třeba je uskutečnit. Komise by také
měla zapojit veřejnost tím, že zajistí, že cíle budou věrohodné – musí být přijatelné, kvalitní a přiměřené.

1.9.
Výbor taktéž vítá opatření Komise ke zlepšení provádění právních předpisů EU o odpadech, zejména tím, že zavádí
lepší nástroje k monitorování a správě. Pokud chce EU zvýšit recyklaci komunálního odpadu do roku 2020 ze 42 % na
50 % a v roce 2030 na 70 %, bude muset zajistit to, aby určité země vyvinuly větší snahu a uplatňovaly pokroková řešení
nakládání s odpady. Také by se měly podniknout kroky ke zvýšení kvality původních výrobků a jejich součástí a kvality
recyklačního procesu jako celku.

1.10.
Výbor poukazuje na to, že Komise ve svých návrzích nevyužívá hierarchii odpadů stanovenou v rámcové směrnici
o odpadech, která vymezuje prioritní pořadí předcházení vzniku odpadů: příprava k opětovnému využití, recyklace, jiné
zpětné využití (energie) a likvidace. Kromě nezávazného cíle pro snížení potravinového odpadu zde chybí důkladné
prošetření možnosti cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů a dalších opatření pro předcházení vzniku odpadů.
Z dlouhodobého hlediska bychom měli s ohledem na životní prostředí dostat pod kontrolu celkový objem spotřebovaných
materiálů a zbytkového odpadu a omezit jej.

1.11.
Stejně jako opětovné používání (výrobků) šetří i mnohačetná recyklace (materiálů) primární suroviny a snižuje
spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Revize balíčku o odpadech nyní skýtá jedinečnou příležitost k přijetí zásady
mnohačetné recyklace trvale využívaných materiálů.

1.12.
Přínos oběhového hospodářství by se neměl měřit výlučně na základě množství vyprodukovaného odpadu. Mělo
by také povzbuzovat lidi k tomu, aby chránili materiální a lidské zdroje po celé délce hodnotového řetězce a snažili se
eliminovat všechny procesy, které představují nebezpeční pro životní prostředí či je samé.
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1.13.
Výbor doporučuje, aby Komise doplnila balíček opatření o kroky určené speciálně na podporu přípravy použitých
produktů k opětovnému použití. Komise tím, že ve svých recyklačních cílech staví přípravu k opětovnému použití na
stejnou úroveň jako recyklaci, porušuje odpadovou hierarchii. Přitom by měla dávat přednost krátkým cyklům. Opětovné
využívání produktů, příprava k opětovnému využití a opětovnému zpracování umožňují nejlepší využití hodnoty
zapracované v produktu a zvyšují pravděpodobnost, že se zachová hodnotový řetězec v EU, podpoří územní rozvoj
a vytvoří pracovní místa.
1.14.
EU by měla v souladu s tímto přístupem také nabádat členské státy, aby své plány nakládání s odpady
transformovaly do územních plánů oběhového hospodářství a zaměřily se na opatření, jak prosazovat úspory materiálních
zdrojů a zajistit dobré životní podmínky.
1.15.
Výbor v neposlední řadě také doporučuje rozšířit odvětvový přístup tak, aby se propagovalo oběhové
hospodářství.
2. Úvod
2.1.

Evropská komise dne 2. července 2014 zveřejnila balíček pěti návrhů (1), jenž obsahuje:

a) sdělení Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu (COM(2014) 398 final);
b) návrh nové směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových
odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (COM(2014) 397 final);
c) sdělení o účinném využívání zdrojů ve stavebnictví (COM(2014)445 final);
a následující dva dokumenty, jimž se EHSV bude věnovat ve zvláštním stanovisku (2):
d) Zelený akční plán pro malé a střední podniky (COM(2014) 440 final);
e) sdělení Iniciativa zelené zaměstnanosti (COM(2014) 446 final).
Komise také oznámila, že dále zveřejní sdělení k tzv. udržitelným potravinám.
3. Obecné připomínky
3.1.
Jak lze vyrábět zboží a poskytovat služby a zároveň omezovat množství surovin a neobnovitelných zdrojů energie,
které spotřebováváme a vyhazujeme? Jedna věc je jistá – v průběhu 20. století náklady na získávání a využívání přírodních
nerostných zdrojů a zdrojů energie v průmyslu setrvale klesaly, což bylo z velké části dáno postupným nárůstem
produktivity.
3.2.
Nyní na počátku 21. století tento lineární model nejenže oslabuje, ale hrozí, že se z dlouhodobého hlediska stane
neudržitelným, protože přírodní zdroje planety se ztenčují. V některých oblastech již bylo dosaženo stupně nebezpečí, a tak
již není čas přemýšlet, jak ekonomický model změnit – naléhavě musíme zavést model nový.
3.3.
Od základů musíme změnit získávání, výrobu, spotřebu, likvidaci i recyklaci, abychom dokázali zajistit soběstačnost
komunit a jejich dlouhodobý sociální a udržitelný rozvoj.
3.4.
Téměř všechny lidské společnosti se v současnosti řídí dravým modelem rozvoje, jenž je takříkajíc poněkud mimo
kontrolu a pramálo bere ohled na komunity, které jsou nejzranitelnější vůči využívání či nadměrnému využívání svých
zdrojů, neočekávaným dopadům změny klimatu a znečištění a rizikům pro příští generace.
3.5.
Tento model, který se otřásl v důsledku celosvětové finanční, hospodářské, sociální, politické, energetické,
ekologické a environmentální krize, musíme všichni zpochybnit.

(1)
(2)

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
Viz strana 99 aktuálního Úř. věst.
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3.6.
Evropská komise usiluje o změnu metod výroby a spotřeby a svým přístupem spočívajícím v oběhovém
hospodářství otvírá perspektivy, které budou zahrnovat celou společnost a přitom bude jejich uskutečňování i nadále
v rovnováze.

4. Konkrétní připomínky k dokumentu COM(2014) 398 final

4.1.
Ve sdělení „Směrem k oběhovému hospodářství“ Komise vysvětluje obecnou koncepci oběhového hospodářství
a popisuje jeho přínos, pokud jde o hospodářský rozvoj a zaměstnanost.

4.2.
Jeho obecné cíle jsou jasné. Je nezbytné, abychom usilovali o to, posunout se směrem ke splnění těchto cílů.
Musíme přehodnotit svůj model výroby a spotřeby a využívat méně zdrojů a materiálů; musíme je tedy využívat
racionálněji.

4.3.
Zásadní je vědět, jak těchto cílů dosáhnout a jak zapadají do zastřešujícího a komplexního politického rámce.
Selhání a nedokonalosti trhu se mohou a musí řešit rozmanitými způsoby – tržními pobídkami (cenové a daňové signály),
regulací (stanovení závazných cílů a umožnění subjektům, aby si zvolili, jak jich dosáhnout) a stanovit pro subjekty normy.

4.4.
Zastřešující politický rámec taktéž předpokládá, že budou splněny všechny nezbytné podmínky (hospodářské
a sociální a v oblasti zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti).

4.5.
Komise ve sdělení uvádí, že jeho cílem je stanovit „podpůrný politický rámec s cílem podpořit design a inovace pro
oběhové hospodářství, uvolnit investice a využít činnost podniků a spotřebitelů“.

4.6. Vytvoření podpůrného rámce pro oběhové hospodářství

4.6.1.
Výbor schvaluje zásadu, že Komise bude na vytvoření podpůrného rámce pro oběhové hospodářství
spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami. Tento rámec musí dávat prostor k vývoji nového hospodářského modelu,
jenž postupně nahradí převažující model lineárního hospodářského růstu. Přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje
zastřešující přístup, který bude pokrývat celý životní cyklus produktů od dodávek surovin k ekodesignu, maloobchodu,
modelům podnikání a vzorcům spotřeby, opětovnému používání a opětovnému zpracování, využívání odpadu jako zdroje
a jeho likvidaci. Komise se v zásadě takového zastřešujícího přístupu drží. V praxi však postupuje nevyváženě, protože
konkrétní politické návrhy se většinou týkají problematiky odpadů. Komise pouze oznamuje vývoj podpůrného rámce pro
oběhové hospodářství v budoucnu (3), aniž by pro to jasně stanovila jakýkoli časový rámec či proces. Očekáváme od
Komise, že pro tuto činnost neprodleně předloží jasný a transparentní návrh.

4.6.2.
Koncepce oběhového hospodářství vychází z analýzy celého životního cyklu využívání zdrojů. Propaguje
recyklaci, nahrazování některých zdrojů, trvalost a opětovné používání produktů, omezování odpadu po celém řetězci
včetně zdroje, ekodesign zboží a služeb, nové modely podnikání atd. Zavádí nové formy správy, do nichž jsou zapojeni
všichni aktéři občanské společnosti. Výbor žádá Komisi, aby vypracovala podrobnou politickou strategii přechodu
k oběhovému hospodářství. Také od ní očekává, že bude méně obecná ve svých politických návrzích na prosazování
ekodesignu, inovací a stimulace investic, a že předloží jasné návrhy včetně informací o rozpočtu, který bude na podporu
oběhového hospodářství vyčleněn, a o využívání inovativních finančních nástrojů, jako jsou tzv. zelené dluhopisy. Komise
by tedy měla ve své práci pokračovat a:

a) vyjasnit vztah mezi tímto novým rámcem a ostatními evropskými politikami, zejména politikou pro reindustrializaci
(suroviny, inovace, zdraví a bezpečnost pracovníků, doprava,...) a politikou pro energetiku a klima;

b) zařadit cíle pro účinné využívání zdrojů do revidované strategie Evropa 2020 a zohlednit přitom návrhy Evropské
platformy pro účinné využívání zdrojů;

(3)

COM(2014) 398 final, s. 3.
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c) vymezit konkrétnější opatření, jak navodit skutečnou změnu ve vzorcích výroby a spotřeby a zapracovat do nich nutné
snížení využívání některých surovin přímo u zdroje (kvůli jejich vzácnosti či toxicitě), posun k méně materialistické
a více spolupracující společnosti a zlepšení podmínek pro pracovníky a společnost jako takovou.
4.6.3.
S ohledem na tento cíl by Výbor rád poukázal na své stanovisko z dubna 2012 s názvem Podpora trvale udržitelné
výroby a spotřeby v EU, v němž žádal „vytvoření obnovené společné vize hospodářského modelu se zapojením všech částí
organizované občanské společnosti do účasti na specializovaném konzultačním fóru“ (4).

4.7. Vymezení oblasti působnosti
4.7.1.
Z přístupu, který Evropská komise při vývoji oběhového hospodářství zaujala, není zřejmé, jak to probíhá na
místní a regionální úrovni. Komise se domnívá, že by se měly všechny strategie pro oběhové hospodářství vypracovávat
s hierarchickým územním rozměrem – od místních orgánů k celosvětové úrovni (včetně regionální, celostátní a evropské) –
a vždy a všude, kde je to možné, by měly dostávat přednost krátké cykly a dodavatelské řetězce.
4.7.2.
Možný sociální a hospodářský přínos oběhového hospodářství lze nejprve pozorovat na úzce vymezené místní
úrovni (udržitelná sousedství, zelená města) a poté v regionech (EU), než se projeví v celostátním a mezinárodním měřítku.
4.7.3.
Součástí tohoto přístupu na místní úrovni je potírání mezinárodního sociálního a environmentálního dumpingu
a tedy možného přemístění velké části hospodářství v malém měřítku. Optimalizace nakládání s odpady zahrnuje řadu
iniciativ místních a regionálních představitelů – organizaci sběru tříděného odpadu, zřizování center pro sběr a recyklaci
odpadů, sítí pro opravy, opětovný prodej a opětovné použití atd. Za účelem řádného nakládání s biologickým odpadem by
se měla jasně dávat přednost krátkým řetězcům, a to i s ohledem na tvorbu pracovních míst.
4.7.4.
EU by měla v souladu s tímto přístupem povzbuzovat členské státy, aby své plány nakládání s odpadem postupně
transformovaly do územních plánů oběhového hospodářství.

4.8. Kontrola socio-ekonomických dopadů
4.8.1.
Ačkoli je environmentální (nakládání s odpady) a hospodářská stránka (zelená pracovní místa, akční plán pro
malé a střední podniky) v balíčku Komise provázána, systematicky se v něm nepodchycuje:
— potenciál v oblasti zaměstnanosti, který mohou mít jednotlivé fáze uplatňování hierarchie odpadů (zejména
předcházení jejich vzniku a příprava pro opětovné využití);
— potenciál v oblasti zaměstnanosti, který může mít inovační rozvoj, který může oběhové hospodářství přinést
(ekodesign, průmyslová symbióza, funkční ekonomika či ekonomika zaměřená na sdílení atd.);
— dopady ekonomické aktivity, která může vzniknout díky rozvoji oběhového hospodářství, na zdraví a bezpečnost.

4.9. Doplněk odvětvových přístupů
4.9.1.
Nová strategie pro oběhové hospodářství by se měla více snažit ovlivnit odvětvový přístup k odpadům. Výbor by
taktéž rád viděl vývoj v odvětvích mimo udržitelné stavebnictví.
4.9.2.
Výbor soudí, že odvětvový přístup by se měl rozšířit tak, aby zahrnoval nejen návrhy, které se týkají udržitelných
potravin a udržitelného stavebnictví, ale i dalších odvětví, jako je výroba.

(4)

Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 6.
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5. Konkrétní doporučení k dokumentu COM(2014) 397 final
5.1. Legislativní návrh je třeba rozšířit
5.1.1.

Výbor schvaluje široký záběr změn, jejichž cílem je:

— zvýšení úrovně recyklace komunálního odpadu a obalů a omezení skládkování určitých odpadů;
— zavedení systému včasného varování pro účely sledování plnění cílů týkajících se recyklace;
— zavedení minimálních provozních podmínek pro rozšířenou odpovědnost výrobce a standardizace definic;
— zefektivnění povinností týkajících se předkládání zpráv.
5.1.2.
Nicméně se zdá, že určité doplňkové metody (jako stanovení konkrétních cílů pro předcházení vzniku a opětovné
využívání odpadů či systém povinného sběru některých produktů) byly v posouzení dopadu bez dalšího zamítnuty. Komise
ve svých návrzích nedodržuje hierarchii odpadů stanovenou v rámcové směrnici o odpadech (5), která vymezuje prioritní
pořadí předcházení vzniku odpadů: příprava k opětovnému využití, recyklace, jiné zpětné využití a likvidace.
5.1.3.
Podle čl. 9 písm. c) rámcové směrnice o odpadech by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit
zprávu, kterou případně doplní návrhy opatření, která jsou nutná ke stanovení cílů předcházení vzniku odpadů a zrušení
jeho závislosti na hospodářském růstu do roku 2020, a ukazatele předcházení vzniku odpadů. Vzhledem k tomu, že
předcházení vzniku odpadů tvoří nedílnou součást oběhového hospodářství, měla být tato zpráva předložena společně
s balíčkem opatření pro oběhové hospodářství. V posouzení dopadu, které je přiloženo k stávajícímu souboru opatření pro
oběhové hospodářství, se uvádí, že myšlenka stanovení zastřešujícího cíle předcházení vzniku odpadů byla zamítnuta. Není
k tomu však připojena podrobná analýza.
5.1.4.
Podobně se zdá, že není dostatečně zaručen ekodesign produktů a služeb. To by se dalo provést
prostřednictvím:
— zavedení speciálních klauzulí do veřejných zakázek;
— požadavků, aby měly určité produkty přednost před jinými;
— povinnosti zapracovat do produktů určité procento recyklovaných materiálů;
— ekonomických pobídek k opětovně použitelným, či dokonce recyklovatelným produktům (jako např. nižší DPH);
— atd.
5.1.5.
Výbor se domnívá, že prostřednictvím strategie, která by obsahovala technologické, obchodní, regulační,
vzdělávací i informační aspekty, by se měla řešit problematika plánovaného zastarávání (6).
5.2. Cíle, které je třeba doplnit
5.2.1.
Cíle pro předcházení vzniku odpadů jsou, jak již upozornil Evropský parlament, Výbor regionů a audit
Evropského dvora, k řádnému uplatňování hierarchie odpadů praktickou nezbytností. Komise by měla takové cíle
vypracovat na základě vnitrostátních programů pro předcházení vzniku odpadů, které předkládají členské státy.
5.2.2.
Důkladně by se měl analyzovat cíl ve výši 10 % snížení komunálního odpadu, který navrhuje Výbor regionů (7).
V návaznosti na zkušenosti jednotlivých států a regionů se stropy pro odpad domácností by se taktéž mělo zvážit stanovení
limitu na celoevropské úrovni (okolo 200–300 kg na osobu a rok).

(5)
(6)
(7)

Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 23.
http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/cities-and-regions-eu-waste.aspx
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5.2.3.
Komunální odpad (článek 3 rámcové směrnice o odpadech) by se měl definovat přísně jako odpad domácností
a neměl by zahrnovat odpad z obchodů, průmyslový odpad ani odpad, jehož sběr probíhá v rámci systémů rozšířené
odpovědnosti výrobce, aby se tak zajistilo jasné vymezení rolí a odpovědnosti.

5.2.4.
Odpad z obchodů a průmyslový odpad by se měl definovat jako odpad, který se nepovažuje za odpad domácností,
a měl by se pro něj vymezit samostatný recyklační cíl.

5.2.5.
Zasypávání by se nemělo vždy definovat jako „získávání“ a tato metoda by měla být zakázána u nebezpečného
odpadu a omezena na stavební a demoliční odpad (článek 3 rámcové směrnice o odpadech).

5.2.6.
Návrh Komise na cíl pro předcházení vzniku odpadů omezený na potravinový odpad by měl obsahovat cíl pro
snižování obalových odpadů, nebo by s ním měl být provázán.

5.2.7.
Výbor doporučuje, aby Komise doplnila balíček opatření o opatření určená speciálně na podporu přípravy
použitých produktů k opětovnému použití. Komise tím, že ve svých recyklačních cílech staví přípravu k opětovnému
použití na stejnou úroveň jako recyklaci, porušuje odpadovou hierarchii. Renovace produktů a jejich součástí nejenže
představuje významnou příležitost k efektivnějšímu využití produktů a materiálů, ale také velké možnosti k vytváření
pracovních míst na místní a regionální úrovni. S přípravou k opětovnému využití (např. přípravou obalů, elektrických
a elektronických zařízení, či dokonce dalších produktů, jako jsou hračky a dětské pleny, k opětovnému využití) by se
nemělo zacházet stejně jako s recyklací – měl by pro ni platit samostatný cíl (např. okolo 5 %).

5.2.8.
Legislativní návrh plánuje zvýšení recyklace/opětovného použití komunálního odpadu do roku 2030 na 70 %,
zvýšení recyklace/opětovného použití obalového odpadu do roku 2030 na 80 %, postupné odstraňování recyklovatelného
odpadu ze skládkování do roku 2025 a snížení potravinového odpadu do roku 2025 o 30 %. Tyto cíle jsou zásadní a musí
být zachovány.

5.2.9.
Cíle musí být nedílnou součástí podnikatelských modelů, které ekonomické subjekty (zejména v obalovém
a obchodním odvětví) uplatňují. Ty by měly najít nejefektivnější způsob, jak jich dosahovat. Je však nutně zapotřebí zajistit,
že k tomuto nezbytnému přechodu dojde v souladu s dalšími, stejně důležitými zásadami a kritérii. Klíčovou otázkou jsou
pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy pro dotyčné pracovníky. Obzvláště zranitelná jsou odvětví obalů
a nakládání s odpady, protože v nich panují obtížné pracovní podmínky a nejistota zaměstnání, stejně jako zdravotní
a bezpečnostní rizika. Musí se podniknout kroky k tomu, aby se zaručilo, že se dosažením těchto ambiciózních cílů nijak
nezhorší pracovní podmínky. Ty by se naopak měly zlepšit (8).

5.2.10.
Měl by se rozvíjet finanční rámec pro místní orgány: ekonomické podmínky by měly místním orgánům
umožnit dosahovat stanovených cílů tím, že budou mít přístup k nutným finančním zdrojům. Pokud budou mít orgány
veřejné moci kvůli nepružným pravidlům pro dluhy omezené možnosti, jakýmikoli dalšími investičními potřebami – např.
do nakládání s odpady – se nutně sníží výdaje v jiných klíčových oblastech. Politický rámec musí zaručit vhodný finanční
rámec, v případě potřeby i s pomocí konkrétních rozpočtů, jako jsou strukturální fondy EU a prostředky dostupné pro
strategii Evropa 2020.

5.2.11.
Co se týče snižování potravinového odpadu, nesmí se tak dít na úkor bezpečnosti potravin a musí se zajistit
soulad s normami pro ochranu spotřebitele. V této souvislosti je nutné zapojit organizace na ochranu spotřebitele
a orgány pro bezpečnost potravin a konzultovat je.

5.2.12.
Potravinový odpad obsahuje organické suroviny, které by měly být v co největší míře buď zpracovány, nebo
v nezměněném stavu znovu uvedeny do zemědělské výroby. Některé druhy potravinového odpadu se vzhledem ke svým
vlastnostem obzvláště hodí k opětovnému použití buď jako krmivo pro dobytek nebo jako hnojivo. V současnosti tomu
brání řada restriktivních předpisů. EHSV proto Komisi doporučuje, aby prozkoumala, zda jsou tato omezení účelná.

(8)

Podrobné připomínky k nakládání s odpady viz časopis HesaMag, který vydává Evropský odborový institut (ETUI), č. 2014/9:
http://www.etui.org/en/Topics/Health-Safety/HesaMag
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6. Konkrétní připomínky k dokumentu COM(2014) 445 final
6.1.
Účelem sdělení o účinném využívání zdrojů ve stavebnictví je prosazování snižování celkového dopadu tohoto
odvětví na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu. Komise v něm navrhuje soubor ukazatelů pro posouzení
environmentálního profilu budov, který projektantům, výrobcům, zhotovitelům, orgánům i uživatelům umožní činit
informovaná rozhodnutí. Transparentní systém ukazatelů je zásadní – zejména standardizované statistiky a soubor
srovnatelných a uživatelsky přívětivých ukazatelů.
6.2.
Balíček opatření pro oběhové hospodářství by měl obsahovat vhodná opatření pro zvýšení tlaku založená na
poptávce, která by představovala příležitost k vytvoření soběstačného trhu s druhotnými surovinami (např. produkty
s určitým minimálním obsahem recyklovaných materiálů). Musíme vytvořit takovou situaci, v níž se bude s odpady moci
obchodovat jako se surovinami s dobrou tržní likviditou, a v důsledku toho je třeba stanovit pro odpady také odpovídající
cenu s ohledem na ekonomické, lidské a environmentální aspekty. Jednalo by se o nejlepší pobídku pro sběr odpadů.
6.3. Problematika klasifikace produktů – předcházení riziku sériových žalob
6.3.1.
Předcházení riziku sériových žalob pro pojišťovny představuje velkou výzvu – vada jednoho produktu, na jehož
základě byly vyrobeny desítky tisíc kopií, může přímo či nepřímo způsobit náklady na opravu, které mohou dosahovat
desítek či dokonce stovek milionů eur. Jedna ze sériových žalob v posledních dvaceti letech byla například výsledkem
chemické inkompatibility dvou složek dotyčného stavebního produktu.
6.3.2.
Tento typ sériové žaloby je obvykle způsoben reakcí, která se rozvine během času následkem interakce s vnějšími
vlivy (jako vlhkost nebo teplota). Některé z těchto žalob mohou být také spojeny s dovezenými produkty, kdy nebyly řádně
uvedeny některé jejich vlastnosti.
6.3.3.
Používání recyklovaných materiálů při výrobě stavebních materiálů nemusí nutně představovat překážku. Je však
zásadní plná znalost fyzikálních a chemických vlastností materiálu, jenž má být recyklován, aby se při jeho opětovném
použití předešlo jakémukoli nebezpečí inkompatibility. Obtížnost spočívá v řádné definici a klasifikaci materiálu, jenž má
být recyklován, a zajištění, že v rámci dodávky produktů k opětovnému použití nebudou žádné variace.
6.3.4.
Revize balíčku o odpadech skýtá jedinečnou příležitost k přijetí zásady mnohačetné recyklace, aby se povzbudilo
účinné využívání zdrojů. K mnohačetné recyklaci dochází, pokud v průběhu procesu recyklace nejsou materiály, např.
trvale využívané materiály, strukturálně poškozeny, ale mohou být znovu a znovu použity a tím posílit oběhové
hospodářství, čímž se současně zajistí, že se s funkčními materiály neplýtvá, že nekončí ve spalovně či na skládce. Trvale
využívané materiály jako takové představují kapitál, který je společnosti k dispozici navždy.
6.3.5.
Řízení opětovného používání by usnadnilo zavedení systému vysledovatelnosti stavebních materiálů během jejich
prvního životního cyklu. Měl by se vypracovat soubor pravidel, kterým by se materiály klasifikovaly podle svého budoucího
využití se zaměřením na vysokou biologickou rozložitelnost a zavedly standardy kvality.
6.4.
Komise by měla zvážit uplatňování závazných ustanovení a sankcí, aby zabránila případnému dumpingu, tj. aby se
materiály, které se staly nežádoucí, nevyvážely mimo EU.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelený
akční plán pro malé a střední podniky – Umožnit malým a středním podnikům proměnit výzvy
v oblasti životního prostředí na obchodní příležitosti
COM(2014) 440 final
a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství
k tvorbě pracovních míst
COM(2014) 446 final
(2015/C 230/15)

Zpravodaj: pan M. PEZZINI
Dne 16. července 2014 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Zelený akční plán pro malé a střední podniky – Umožnit malým a středním podnikům proměnit výzvy v oblasti životního
prostředí na obchodní příležitosti
COM(2014) 440 final
a ke
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
Iniciativa zelené zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst
COM(2014) 446 final.
Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, kterou Výbor pověřil přípravou
podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 12. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 135 hlasy pro, 1 hlas byl proti a 1
člen se zdržel hlasování.

1. Závěry a doporučení
1.1.
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) považuje perspektivu evropského oběhového hospodářství
z hlediska systémové konkurenceschopnosti EU za významnou, bude-li vycházet ze společné evropské strategické vize, do
níž bude aktivně zapojen trh práce, vlády, zaměstnavatelé, zaměstnanci, spotřebitelé a zákonodárné a regulační orgány na
všech úrovních.
1.2.
EHSV je přesvědčen, že přechod k evropskému oběhovému hospodářství může poskytnout pozitivní příležitosti ke
splnění cílů strategie Evropa 2020: může se stát hnací silou růstu a tvorby nových zelených pracovních sil a dovedností,
a zlepšit tak kapacity v oblasti udržitelného řízení přírodních zdrojů v udržitelném a konkurenceschopném hospodářství.
1.3.
Výbor požaduje, aby byla na evropské úrovni provedena předběžná analýza, která by byla participativní a zaměřená
na uskutečnění společné vize všech veřejných a soukromých subjektů, s cílem připravit na úrovni EU, členských států
a regionů soudržné a účinné politiky a nástroje pro společný přechod k oběhovému hospodářství a poskytnout konkrétní
impulzy plánu pro zelené inovace. Měly by se podporovat sítě subjektů občanské společnosti, jež doporučují přechod
k oběhovému hospodářství. Výbor by mohl tyto sítě aktivně podporovat a rovněž se zabývat zřízením a správou evropské
platformy pro oběhové hospodářství.
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1.4.
Podle EHSV je zároveň nezbytné zahájit v jednotlivých odvětvích strukturovaný dialog o tom, v jakých oblastech
budou spuštěny pilotní akce na podporu experimentů, jež by sloužily jako vodítko a ukázaly by potenciál nejudržitelnějších
postupů. Do dialogu by byly plně zapojeny organizace spotřebitelů, mikropodniky, malé podniky a subjekty sociální
ekonomiky.
1.5.
Výbor se domnívá, že je třeba na základě analýzy nákladů a přínosů posoudit, na koho by mohla padnout zátěž
systémové restrukturalizace výroby, obchodu, distribuce a spotřeby, která spočívá v přechodu od systému plánovaného
zastarávání k novým vzorcům využívání a spotřeby za účelem získání výrobků a dílů, které si udrží svoji přidanou hodnotu
co nejdéle a které bude možné co nejdéle používat.
1.6.
Podle Výboru by přechod k novému modelu oběhového hospodářství, jenž by zahrnoval opětovné zpracování
a opětovné využití, neměl být oddělován od obecného šíření metodologie sociálně odpovědného území, které by podpořilo
rozvoj společné inovační a participativní kultury.
1.7.
EHSV požaduje, aby EU stanovila možnost určit na základě předem daných kritérií velký počet přesně definovaných
oblastí (inteligentní města, svobodné přístavy, vymezené klastry, „zelený úděl)“, v nichž se budou podporovat inovace
a v nichž se bude moci testovat postup přechodu k oběhovému hospodářství, a to i s využitím kladných zkušeností
s evropskými nástroji, jako je Pakt starostů a primátorů.
1.8.
EHSV proto vítá návrhy předložené v rámci zeleného akčního plánu pro malé a střední podniky a iniciativy zelené
zaměstnanosti, postrádá v nich však konkrétní opatření a praktické pokyny, díky nimž by malé a střední podniky mohly být
udržitelnější a zelenější. Žádá rovněž, aby se zásada „zelenou malým a středním podnikům“ stala opěrným bodem akčního
plánu, v souladu se Small Business Act.
1.9.
EHSV se domnívá, že při formulování, provádění a monitorování vnitrostátních politik udržitelného rozvoje a při
přechodu k oběhovému hospodářství s vysokou environmentální udržitelností, intenzivním zakládáním podniků a velkým
počtem „zelených“ pracovních míst je v prvé řadě důležitá aktivní role sociálních partnerů a občanské společnosti.
1.10.
Podle EHSV musí být opatření navržená za účelem odstranění stávajících nedostatků v oblasti „zelených“
dovedností podpořena účinným a cíleným využíváním strukturálních fondů – zejména Evropského sociálního fondu,
regionálního fondu a zemědělského a rybářského fondu – a inovačních nástrojů, jako je Horizont 2020, COSME a LIFE, ale
i nástroje EIB pro zelené mikrofinancování.
1.10.1.

Při tom by se také mělo:

— reálně vyčíslit potenciál dlouhodobých a nepřesunutelných pracovních sil;
— zaručit spravedlnost a udržitelnost procesu tím, že se zamezí riziku chudoby a energetické chudoby prostřednictvím
strukturovaného sociálního dialogu, jenž bude veden na různých úrovních a bude součástí společné strategické vize;
— provádět informační a poradenská opatření vypracovaná společně sociálními partnery;
— provádět úzkou interakci mezi trhem práce a subjekty zabývajícími se vzděláváním a odbornou přípravou, se zapojením
sociálních partnerů.
1.11.
EHSV je přesvědčen, že společný a participativní přechod k evropskému oběhovému hospodářství může
mikropodnikům, malým a středním podnikům a subjektům sociální ekonomiky poskytnout četné příležitosti k tomu, aby
se staly hnací silou růstu jak na vnitřním trhu, tak i na trhu mezinárodním. Prioritní musí být v této souvislosti následující
opatření:
— posílení a zevšeobecnění dobrovolného mechanismu zelených auditů v podnicích;
— zlepšení přístupu k úvěrům, zejména prostřednictvím systémů záruk;
— financování ekologických inovací v mikropodnicích a malých podnicích, zejména v oblastech jako Systemic EcoInnovation Demostrator;
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— posílení opatření v oblasti podnikatelského vzdělávání a poradenství v podnicích;
— podpoření cirkulačního unijního trhu materiálů, dílů a meziproduktů, např. vytvořit také cirkulační e-Bay, na základě
evropských a mezinárodních technických norem. Důvodem je také to, aby se v Evropě ustálily tyto primární
a sekundární zdroje, které mohou být cenným přínosem k zajištění dodávek a k obchodním bilancím.
1.12.
Výbor je přesvědčen, že přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje důraznou podporu, a to zejména v Evropě.
Proto je třeba:
— začlenit tento integrovaný politický přístup do přezkumu strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující
začlenění v polovině období, aby bylo možné využít jeho potenciál z hlediska hospodářství a zaměstnanosti;
— zaměřit pozornost na nové vysoce inovativní myšlenky nebo odvětví s vysokou mírou uplatňování technologií v praxi,
včetně využívání stávajících technologií a integrace udržitelných sociálních inovací;
— změnit politický a legislativní přístup na různých úrovních (EU, členské státy, územní jednotky) z represivního na
proaktivní, a to i prostřednictvím žádoucího přijetí bílé knihy o oběhovém hospodářství, zaměstnanosti a růstu v EU,
která by byla použitelná horizontálně na řadu souvisejících nástrojů a politik.

2. Úvod
2.1.
Koncepce oběhového hospodářství se na rozdíl od koncepce lineární ekonomiky („vezmi-vyrob-použij-vyhoď“)
zrodila z nutnosti upřednostnit udržitelný růst. Cílem je zajistit, aby si výrobky co nejdéle udržely svou přidanou hodnotu
a aby jejich složky mohly být co nejvíce opětovně využívány k výrobním účelům, což povede ke stále nižší tvorbě nového
odpadu, poklesu jeho likvidace a ke snížení tlaku na životní prostředí.
2.2.
Podle McKinseyho se do ukončení lineárního procesu „těžba-výroba-spotřeba-odpad“ proplýtvá 60 až 80 % zdrojů.
Pro svět, v němž 3 miliardy spotřebitelů patří ke střední vrstvě obyvatelstva, to již není udržitelné.
2.3.
Přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje významnou změnu ve smýšlení výrobců, pracovníků, spotřebitelů
a občanů, ve využívání zdrojů a surovin, v navrhování výrobků, v tržních a obchodních modelech a ve výzkumu nových
metod přeměny odpadů na zdroje.
2.4.
Technologie nezbytné ke sledování životního cyklu materiálů v jednotlivých článcích hodnotového řetězce jsou
k dispozici. Zdrojů je však stále větší nedostatek a ceny nabízeného zboží jsou vysoké. Pro spotřebitele mohou být
jednorázově poskytované služby zajímavější než pouhé vlastnictví produktu.
2.5.
Takový model zeleného růstu vyžaduje nejen skutečnou změnu v přístupu a silné podněty k inovacím a výzkumu,
ale rovněž značné investice na poli technologií, vzdělávání, organizace a kvalifikací pro nové odborné profily, nové formy
financování a odpovídající politiky.
2.6.
Rozhodující je integrovaný politický přístup, aby bylo možné využít příležitostí v oblasti zaměstnanosti na základě
odpovídajícího přístupu k novým profilům a pro řešení problémů plynoucích z přechodu k hospodářství s nelineárním
cyklem, a to i zlepšením komunikace v zájmu řešení řady stávajících velkých problémů také prostřednictvím nových
vzdělávacích, pracovních a organizačních modelů.
2.7.
Pro konkurenceschopnost evropského průmyslu v budoucnosti je zásadní zvýšit jeho kapacity v oblasti výroby
trvanlivých produktů s menší spotřebou surovin, energie a vody a s využitím zdrojů dostupných na daném území. Musí se
navrhovat a vyrábět takové výrobky, které lze opět využít, opravit, znovu zpracovat a recyklovat, a za tímto účelem
poskytovat příslušné služby.
2.8.
Odpad vzniklý v jedné výrobní fázi by mělo být možné přeměnit na zdroj pro jinou činnost a případně na hnojivo
pro zemědělské podniky nacházející se v okolí. Teplo nesmí přijít nazmar, nýbrž by se mělo využít k jiným účelům,
například k vytápění obydlí nebo skleníků.
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2.9.
Oběhový model: z každé tuny materiálu, z každého joulu energie, z každého hektaru půdy musí být možné získat
větší přidanou hodnotu a větší užitek, a to díky úspornějšímu využívání materiálů, jejich opětovnému použití a recyklaci.
2.10.

K získání užitku z procesu přechodu k oběhovému hospodářství je třeba:

2.10.1.
odstranit systémové překážky, které brání v uplatňování oběhových obchodních modelů malými
a středními podniky a v účinném využívání materiálů z toků odpadů a odvětvových a meziodvětvových informačních sítí,
a to i na úrovni EU;
2.10.2.
vytvořit nové profesní profily pro lidské zdroje pověřené řízením těchto procesů, jelikož vzdělávání a odborná
příprava zaměřená na ekologizaci činností vychází z řádného základního vzdělání a celoživotního učení, a zahrnout do nich
odbornou přípravu zaměřenou na zvyšování povědomí o ekologických otázkách (1);
2.10.3.
mít k dispozici vhodné finanční nástroje zejména pro výzkum a inovace, budování kapacit a tržní analýzy
a využívat nástroje jako Horizont 2020, strukturální fondy, EIB a partnerství veřejného a soukromého sektoru;
2.10.4.
na úrovni různých orgánů zjednodušovat a měnit právní předpisy z represivních na proaktivní za účelem
usnadnění vytváření a rozvoje zelených podniků, které budou v souladu se Small Business Act vytvářet kvalifikovaná a stálá
pracovní místa;
2.10.5.
rozvíjet aktivní roli sociálních partnerů a občanské společnosti při formulování, provádění a monitorování
vnitrostátních politik udržitelného rozvoje a při přechodu k oběhovému hospodářství s vysokou environmentální
udržitelností a velkým počtem „zelených“ pracovních míst;
2.10.6.
poskytovat pokyny a konkrétní technickou podporu mikropodnikům, malým a středním podnikům a družstvům
a za pomoci sociálních partnerů jim pomáhat ekologizovat jejich výrobní postupy prostřednictvím určitého balíčku
nástrojů pro nové obchodní modely a výměny osvědčených postupů;
2.10.7.
podporovat kulturu dialogu a spolupráce na pracovišti v zájmu racionálnějšího využívání zdrojů, snižování
odpadů, využívání čistých a bezpečných technologií a pracovních metod a zvyšování kvality pracovních míst.
2.11.
Ekologizace pracovních míst a podpora zelených pracovních míst jak v tradičních, tak i nových odvětvích by měla
podpořit konkurenceschopné a environmentálně udržitelné hospodářství s nízkými emisemi uhlíku a udržitelné spotřební
a výrobní vzorce, a přispět tak k boji proti změně klimatu.
2.12.
EHSV se již k tomuto obsáhlému tématu několikrát vyjádřil v různých stanoviscích (2), v nichž mj. zdůraznil
následující:
— všichni by si měli být plně vědomi toho, že stojí před novou průmyslovou revolucí, která staví do čela rozvoje kvalitu
života a životního prostředí a vyžaduje nový, integrovaný způsob plánování, výroby, spotřeby, zachování a řízení
přírodních zdrojů;
— je třeba okamžitě přejít od obranného a pasivního postoje k postoji rozhodnému a aktivnímu;
— je třeba podpořit iniciativy zaměřené na rozvíjení politiky Společenství v oblasti udržitelné výroby a spotřeby, která
bude plně začleněna do dalších politik Společenství, s cílem: proměnit potenciální výzvy v příležitosti tak, aby byl
průmysl EU konkurenceschopný;
— je nezbytný seriózní dialog o možnostech změny spotřebních zvyklostí a celkového hospodářského a sociálního
modelu, do něhož budou zapojeny instituce EU, vlády členských států a místní samosprávy a také všichni sociální
partneři.

(1)
(2)

Úř. věst. C 318, 29.10.2011, s. 142.
Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 1, Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 1, Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 23, Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 110.
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2.12.1.
Průmyslového pokroku posledních třiceti let bylo do značné míry dosaženo díky zákonům a předpisům, které
průmyslu nařídily omezit znečištění a hledat nové možnosti využívání odpadů. Musí být přijata nová fiskální pravidla, která
nastolí rovnováhu mezi úsporou a spotřebou energie, a vhodné předpisy, které průmyslovým odvětvím umožní převzít
odpovědnost za celý životní cyklus výrobků.
2.13.
EHSV navíc v jednom svém nedávném stanovisku zdůraznil, že „zásadním předpokladem nezbytných hlubokých
změn ve výrobních a spotřebních zvyklostech je zapojení občanské společnosti do celého procesu přechodu na zelenou
ekonomiku podporující začlenění. Je třeba ji zapojit na všech úrovních, zejména na úrovni odvětvové a územní (evropské,
vnitrostátní a regionální)“ (3).
2.14.
Evropský parlament přijal dne 12. prosince 2013 usnesení o ekologických inovacích – zaměstnanost a růst díky
politice životního prostředí (4), v němž
— mj. upozornil na to, že v přechodu na zelené udržitelné hospodářství tkví dvojí typ výhod – ekologické a hospodářské,
které spočívají ve vytvoření udržitelných pracovních míst;
— zdůraznil, že tyto příležitosti by měly vytvořit kvalitní a udržitelná pracovní místa jak pro kvalifikované, tak pro
nekvalifikované pracovníky;
— vybídl členské státy, aby podniky, zejména ty malé a střední, motivovaly pobídkami k větším investicím do činností
výzkumu a vývoje v soukromém sektoru.
2.15.
V říjnu 2011 přijal Výbor regionů (VR) stanovisko z vlastní iniciativy ke stěžejní iniciativě Evropa účinněji využívající
zdroje, v němž prohlásil, že „podporuje vytvoření „přechodn[é] platform[y] pro účinnější využívání zdrojů, na níž by se
setkávaly různé subjekty“ a která by rovněž měla zapojit „tvůrce politik z různých správních úrovní včetně regionální
a místní úrovně“.

3. Obecné připomínky
3.1.
Výbor vítá zveřejnění balíčku předpisů v oblasti oběhového hospodářství, a zejména iniciativu zelené zaměstnanosti
a iniciativu zaměřenou na plán rozvoje malých a středních podniků, jež jsou obě předmětem tohoto stanoviska, v rámci
přechodu k oběhovému hospodářství.
3.2.
EHSV však zároveň vyjadřuje znepokojení nad těmito iniciativami (zejména nad akčním plánem pro malé a střední
podniky), a to kvůli velkému množství informací bez stanovení konkrétních opatření a praktických pokynů pro malé
a střední podniky a kvůli pracovníkům zapojeným do účinné ekologizace procesů výroby a poskytování služeb s nízkými
náklady a vyšší kvalitou práce a bez ztráty konkurenceschopnosti.
3.3.
Podle EHSV nelze přechod na oběhové hospodářství uskutečnit bez účasti podniků, pracovníků a spotřebitelů, ale
ani politických orgánů a veřejné správy na různých úrovních, počínaje úrovní EU, které by měly opustit přístup založený na
zákazech a nahradit ho soudržným proaktivním přístupem spočívajícím v podpoře přechodu, a to i při uzavírání „zelených“
smluv v rámci celého systému zadávání veřejných zakázek.
3.4.
Jde totiž nejen o nové výrobní koncepce a z nich vyplývající nutnost osvojování nových odborných dovedností jak
na straně zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců, o rozvoj inovativních systémů organizace a trhu a o uplatňování nových
vzorců využívání a spotřeby, ale také – a možná především – o novou kulturu průmyslu a služeb, ale i právních předpisů
a správy.
3.5.
Výbor důrazně požaduje, aby byla v rámci programu Horizont 2020 provedena na evropské úrovni předběžná
analýza, která by byla participativní a zaměřená na upřesnění společné vize všech veřejných a soukromých subjektů, s cílem
připravit na úrovni EU, členských států a regionů soudržné a účinné politiky a nástroje pro soudržný společný přechod
k oběhovému hospodářství, nad rámec pozitivního úsilí Evropské platformy pro účinné využívání zdrojů (EREP).

(3)
(4)

Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 18.
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3.5.1.
Cílem je dále zapojit občany, pracovníky, spotřebitele a podniky prostřednictvím konkrétních inovativních
nástrojů zaměřených na stimulaci (i individuální) k vynikajícím přístupům a opatřením;
3.5.2.
podporovat prostřednictvím volnějších regulačních a finančních rámců EU environmentální a sociální
udržitelnost a stimulovat inovace a investice do lidského, společenského a environmentálního kapitálu;
3.5.3.
vytvořit soudržný a zjednodušený institucionální rámec, v němž se podniky, pracovníci, investoři i spotřebitelé
budou moci aktivně účastnit procesu přechodu;
3.5.4.
zaručit odpovídající finanční podporu EU, členských států a územních jednotek, a zlepšit tak přístup k úvěrům,
zejména pro mikropodniky;
3.5.5.
podporovat cílené slevy na daních, inovační partnerství veřejného a soukromého sektoru a zadávání „zelených“
veřejných zakázek, šířit osvědčené postupy v zájmu lepšího přístupu k ekonomickým příležitostem a inkluzivnějších trhů
práce a chránit zdroje na regionální úrovni;
3.5.6.
zahájit dlouhodobou interakci mezi trhem práce, podniky a subjekty zabývajícími se vzděláváním a odbornou
přípravou v oblasti zelené výroby, spotřeby a zaměstnanosti (5);
3.5.7.
poskytovat mikropodnikům a malým a středním podnikům podporu a poradenství prostřednictvím evropských
sítí a středisek excelence pro rozvoj znalostí, schopností a trhů, ale v prvé řadě prostřednictvím pomoci v oblasti
financování a vzdělávání.
3.6.
Podle EHSV je zároveň nezbytné zahájit v jednotlivých odvětvích strukturovaný dialog o tom, v jakých oblastech
budou spuštěny pilotní akce na podporu experimentů, jež by sloužily jako vodítko a ukázaly by potenciál nejudržitelnějších
postupů. Do dialogu by byli plně zapojeni sociální partneři z organizací spotřebitelů, mikropodniky, malé podniky
a subjekty sociální ekonomiky.
3.7.
Podle Výboru by před přijetím opatření na tvorbu nových důstojných a udržitelných zelených pracovních míst a na
přípravu zelených akčních plánů pro malé a střední podniky měl být zahájen plán boje proti plánovanému zastarávání
výrobků.
3.8.
Náklady průmyslových odvětví zabývajících se recyklováním a opětovným využíváním, kvalitu a stálost takto
vytvořených nových pracovních míst nelze považovat pouze za normu environmentální politiky. Vyžadují totiž naopak
komplexní systémy proaktivní správy a přijetí integrovaných opatření v mnoha strategických sektorech, jako jsou otázky
týkající se spotřebitelů, dopravy, zemědělství a energetiky (6).
3.9.
Inovace na trzích recyklovaných materiálů musí mít možnost stavět na aktualizovaném a soudržném evropském
právním rámci, který umožní sladit inovaci výrobků s jejich používáním, aby bylo možné čelit stávajícím trendům obnovy
odpadových materiálů a likvidace dílů v zemích, v nichž jsou nízké náklady na práci a kde se tolik nedbá na bezpečnost
a zdraví pracovníků (7).
3.10.
Podle Výboru by přechod k novému modelu oběhového hospodářství, jenž by zahrnoval opětovné zpracování
a opětovné využití, neměl být oddělován od obecného šíření koncepce sociálně odpovědného území.
4. Oběhové hospodářství a vytváření pracovních míst
4.1.
EHSV považuje navržená opatření na odstranění stávajícího nedostatku „zelených“ dovedností za nedostačující.
Výměna osvědčených postupů v rámci stávajících sítí totiž zjevně nestačí k zajištění lepšího hodnocení pokroku v oblasti
kvalifikace a zaměstnanosti. Podle EHSV by lepší evropská definice „zelených“ dovedností a pracovních míst (i za účelem
lepšího shromažďování statistických údajů), na níž by se aktivně podíleli sociální partneři, malé a střední podniky a subjekty
sociální ekonomiky, mohla umožnit vypracování jasnějších analýz a cílenějších prognóz zaměřených nejen na nové
odborné profily, ale i na rekvalifikaci překonaných odborných profilů, a to i z hlediska flexikurity a zavedení evropského
rámce kvality (8).

(5)
(6)
(7)
(8)
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4.2.
Výbor se domnívá, že pro podporu kvalifikovaných pracovních míst má zásadní význam účinné a cílené využívání
strukturálních fondů (a nástrojů zaměřených na inovace, jako jsou Horizont 2020, COSME, LIFE, nebo i nástroj EIB pro
zelené mikrofinancování), zejména pokud jde o prostředky určené malým podnikům a subjektům sociální ekonomiky,
jejichž poskytování je vázáno na společný přístup k prognózování, jejž Výbor podporuje.
V tomto ohledu je třeba:
4.2.1.
reálně vyčíslit potenciál dlouhodobých a nepřesunutelných pracovních sil na místní, odvětvové
a meziodvětvové úrovni, který lze získat díky přechodu k oběhovému hospodářství, a to i vzhledem k tomu, že evropské
hospodářství naléhavě potřebuje udržitelný růst vytvářející pracovní místa;
4.2.2.
zaručit spravedlnost a udržitelnost procesu: přechod k oběhovému hospodářství by pracovníkům,
mikropodnikům, malým podnikům a subjektům sociální ekonomiky neměl způsobit problémy z hlediska spravedlnosti;
4.2.3.
zahájit na různých úrovních strukturovaný sociální dialog, především při definování a sdílení strategické vize
a integrovaných politik, aby v oběhové hospodářství mělo k dispozici jak odborné schopnosti, tak a pracovní síly vhodné
k jeho rozvoji;
4.2.4.
zajistit úzkou interakci mezi trhem práce a subjekty zabývajícími se vzděláváním a odbornou přípravou,
aby docházelo k pozitivnímu rozvoji dovedností v rámci pevných systémů technického a odborného vzdělávání a přípravy,
do nichž budou přímo zapojeni sociální partneři (9).
5. Zelený akční plán pro malé a střední podniky
5.1.
EHSV je přesvědčen, že přechod k evropskému oběhovému hospodářství může mikropodnikům, malým a středním
podnikům a subjektům sociální ekonomiky poskytnout četné příležitosti k tomu, aby se staly hnací silou růstu jak na
vnitřním trhu, tak i na trhu mezinárodním, aby se zlepšily jejich kapacity v oblasti udržitelného řízení přírodních zdrojů
a aby vytvářely nová kvalifikovaná pracovní místa.
5.2.
Výbor požaduje, aby se zelený akční plán pro malé a střední podniky během celého procesu tvorby právních
předpisů a jejich provádění řídil zásadou „zelenou malým a středním podnikům“ a propagoval ji, a to zejména co se týče
předpisů o účinném využívání zdrojů a v souladu se Small Business Act. „Testování malých a středních podniků“ je klíčovým
faktorem procesu přechodu k oběhovému hospodářství.
5.3.
Podle EHSV je třeba odpovídajícím způsobem upravit nástroje na podporu malých podniků a subjektů sociální
ekonomiky, neboť předchozí nástroje (např. Akční plán pro ekologické inovace) přinesly jen omezené výsledky.
5.4.
Výbor se domnívá, že ze 34 opatření popsaných v pracovním dokumentu Komise (10), který tvoří přílohu
předmětného návrhu, by prioritu měla dostat tato opatření:
5.4.1.
posílit a zevšeobecnit dobrovolný experimentální mechanismus zelených auditů v malých a středních
podnicích, s cílem provádět – za podpory EU – rozsáhlé kontroly environmentálních technologií (Environmental
Technologies Verification – ETV) v oblasti ekodesignu a ekologických postupů, a to případně s využitím značky EU „green“
(typu Ecolabel II);
5.4.2.
zlepšit přístup k úvěrům: rozšířit úlohu EIB při poskytování úvěrům podnikům za účelem přechodu
k oběhovému hospodářství prostřednictvím posílení nástroje financování přírodního kapitálu (Natural Capital Financing
Facility – NCFF), vytvořit systémy zvláštních záruk pro mikropodniky a malé podniky v zájmu rychlého a snadného
přístupu k půjčkám, mikroúvěrům, rizikovému kapitálu a soukromému financování pro nástroj pro energetickou účinnost
(Private Finance for Energy Efficiency – PF4EE) v celé EU;
5.4.3.
financovat ekologické inovace v mikropodnicích a malých podnicích: snazší využívání nových nástrojů pro
malé a střední podniky v rámci programu Horizont 2020 a fondů EFRR, ENRF, LIFE a EZFRV k ukázkovým inovativním
experimentům EU v rámci jednotného kontaktního místa pro programy v řádně určených a vymezených oblastech, jako
např. Systemic Eco-Innovation Demostrator SEIDEM (v oblastech jako inteligentní města, územní klastry, svobodná
pásma), na něž budou zaměřena opatření, úlevy a výjimky, měřitelné dílčí cíle a mimořádná pozornost;

(9)
(10)
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5.4.4.
posílit opatření v oblasti podnikatelského vzdělávání a poradenství v podnicích: upřednostnit odbornou
přípravu v podnicích prostřednictvím elektronických nosičů – za podpory sítě EEN (Enterprise Europe Network)
a budoucího střediska špičkových zdrojů – a poskytovat prostřednictvím specializovaných odborníků poradenství
a finanční prostředky EU profesním svazům místních mikropodniků a malých podniků s využitím programů Erasmus Plus
a COSME pro vybrané projekty;
5.4.5.
vytvořit cirkulační trh materiálů, dílů a meziproduktů: vytvořit cirkulační e-Bay se snadným a bezpečným
přístupem pro zelené mikropodniky a malé podniky a subjekty sociální ekonomiky, a to díky vzájemné výměně založené
na přísnějších technických normách CEN-Cenelec-ETSI a ISO.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě – Lepší informovanost o situaci díky posílené spolupráci mezi orgány námořního
dohledu: další kroky v rámci společného prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU
COM(2014) 451 final
(2015/C 230/16)

Zpravodaj: Christos POLYZOGOPOULOS
Dne 20. listopadu 2013 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Lepší informovanost o situaci díky posílené spolupráci mezi orgány
námořního dohledu: další kroky v rámci společného prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU
COM(2014) 451 final.
Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost, kterou Výbor pověřil
přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 11. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko jednomyslně.

1. Závěry a doporučení
1.1.
EHSV kladně hodnotí toto sdělení, které je logickým pokračováním snah o zavedení účinného a finančně
rentabilnějšího námořního dohledu, jenž je jedním ze strategických cílů integrované námořní politiky, a konstatuje, že
zlepšení výměny informací mezi orgány vykonávajícími tento dohled má zásadní význam pro ochranu Unie, její
bezpečnost, ekonomiku a budoucnost jejího životního prostředí.
EHSV uznává pokrok, jehož bylo dosaženo na evropské a vnitrostátní úrovni od vypracování plánu z roku 2010 (1), avšak
domnívá se, že by bylo zvlášť užitečné posoudit tento pokrok přesněji na základě cílů a šesti fází uvedených v tomto plánu
a na základě sdělení ze dne 15. října 2009 (2).
1.2.
EHSV nedávno poukázal na to (3), že se stupňují geopolitické, strategické a environmentální problémy v oblasti
námořní bezpečnosti, a proto Komisi vybízí, aby neprodleně upřesnila a urychlila „proces přezkumu s cílem zhodnotit
provedení prostředí CISE v námořní oblasti a potřebu přijetí dalších opatření“ (4), jenž má být zahájen do roku 2018.
1.3.
EHSV doporučuje využít při dalším rozvoji prostředí CISE („společné prostředí pro sdílení informací“) rozšířenou
oblast působnosti a možnosti, jež skýtá nedávno vydané sdělení o evropské námořní bezpečnostní strategii (5), aby tak byl
vyvinut modernější, soudržný a globální přístup k námořnímu dohledu.
1.4.
EHSV Komisi vyzývá, aby jasně formulovala, jak mohou být členské státy „vybízeny, aby (…) pokračovaly
v modernizaci (…) systémů pro námořní dohled“, aniž by pro tento účel měly k dispozici další finanční prostředky kromě
financování „na podporu drobných zlepšení“ (6). Doporučuje, aby byla část uspořených prostředků vyčleněna či znovu
investována na napravení nedostatků prostředí CISE a na jeho celkové vylepšení.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Plán na vytvoření společného prostředí pro sdílení informací pro dohled v námořní oblasti EU, COM(2010) 584 final.
Cesta k integraci námořního dohledu: Společné prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU, COM(2009) 538 final.
Stanovisko EHSV k tématu Námořní bezpečnostní strategie EU (Úř. věst. C 458, 19.12.2014, s. 61).
COM(2014) 451 final, s. 9.
Za otevřenou a bezpečnou globální námořní oblast: prvky pro námořní bezpečnostní strategii Evropské unie (JOIN(2014) 9 final).
COM(2014) 451 final, s. 8.
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1.5.
Jelikož má tento návrh dobrovolný charakter a s ohledem na význam politické vůle v této oblasti a rovněž na
kulturní překážky, které mimo jiné vyplývají ze zakořeněného způsobu myšlení, stereotypů a pracovních metod, EHSV
vyzývá Komisi, aby své úsilí soustředila na opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a iniciativy pro obnovení
důvěry, přičemž by měla využívat dosavadní pozitivní zkušenosti, jako je Fórum pobřežních stráží v severním Atlantiku či
Mezinárodní asociace orgánů pro správu majáků (IALA).
1.6.
Vyzývá Komisi rovněž k tomu, aby jasněji určila, jakým souborem opatření chce v krátkodobém a dlouhodobém
horizontu řešit právní a technické překážky, které ztěžují konsolidaci účinného prostředí CISE.
1.7.
EHSV upozorňuje na to, že velmi rychlý vývoj informačních technologií nevyhnutelně vystavuje jakékoliv nové
prostředí sdílení citlivých informací – jako je CISE – nejen kybernetickým útokům (7), ale také útokům teroristickým, což
má nedozírné potenciální důsledky pro bezpečnost dopravy, obchodu, přístavů, plavidel, posádek a lodních nákladů. Proto
žádá, aby se Komise neprodleně začala zabývat otázkou kybernetické bezpečnosti v námořní dopravě a aby stanovila
konkrétní opatření na ochranu prostředí CISE. Zpráva nejvyššího kontrolního úřadu pracujícího pro Kongres USA z roku
2014 na téma Ochrana kritické námořní infrastruktury dokládá naléhavost situace v této oblasti (viz http://gao.gov/
products/GAO-14-459).
1.8.
EHSV zdůrazňuje, že lepší informovanost o situaci a posílená spolupráce mezi orgány námořního dohledu, jež
prostředí CISE přinese, napomohou k zachování ekologické vyváženosti v námořní oblasti EU díky lepší ochraně biologické
rozmanitosti a mořských zdrojů před jadernými haváriemi, nezákonným ukládáním toxických látek, závažnými incidenty
v souvislosti se znečišťujícími látkami a změnou klimatu. Mimoto se zlepšením bezpečnosti podmořských kabelů a potrubí
zvýší energetická účinnost.

2. Úvod
2.1.
Pro identifikaci rizik a hrozeb je mimořádně důležité mít včas přístup k přesným informacím a moci si udělat
jednotnou a spolehlivou představu o námořní situaci. Integrace různých zdrojů údajů a koordinace mezi příslušnými
orgány přispívá k lepšímu pochopení aktuální námořní problematiky a přináší přidanou hodnotu díky efektivnímu
využívání limitovaných zdrojů.
2.2.
Z tohoto pohledu představuje optimální výměna informací mezi orgány námořního dohledu jeden ze strategických
cílů integrované námořní politiky. O zavedení společného prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU pojednávají
dvě sdělení, která Komise zveřejnila v letech 2009 a 2010 (8).
2.3.
V roce 2012 se posílení námořní bezpečnosti prostřednictvím integrovaného námořního dohledu stalo základní
složkou agendy modrého růstu, jejímž cílem je vytvořit růst a pracovní místa v námořní ekonomice (9).
2.4.
V nedávno (v roce 2014) zveřejněném společném sdělení o námořní bezpečnostní strategii EU (10) byl potvrzen
a doložen význam námořního dohledu a výměny informací o námořních záležitostech jakožto důležitého stavebního prvku
námořní bezpečnosti.

3. Stěžejní prvky sdělení Komise
3.1.
Sdělení popisuje pokrok, jehož bylo na evropské a vnitrostátní úrovni dosaženo od zavedení plánu týkajícího se
prostředí CISE, které představuje proces trvalé dobrovolné spolupráce zaměřený na posílení informovanosti, účinnosti,
kvality, reakčních schopností a koordinace, co se týče operací dohledu v evropské námořní oblasti, a na podporu inovací.
3.2.
Záměrem EU, pokud jde o prostředí CISE, není pouze sdílení informací, ale také jejich opakované a náležité
používání různými skupinami uživatelů, a to bez duplicit, díky decentralizované síti námořního dohledu, jež se řídí
ustanoveními o ochraně údajů a mezinárodními pravidly. Tato síť nenahrazuje stávající systémy a platformy pro výměnu
informací a nemá vliv na příslušné struktury nebo právní předpisy existující v členských státech.

(7)
(8)
(9)
(10)

Viz stanovisko EHSV z vlastní iniciativy Kybernetické útoky v EU (Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 31).
COM(2009) 538 final a COM(2010) 584 final.
COM(2012) 494 final.
JOIN(2014) 9 final, s. 8–10.
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3.3.
Konkrétněji bylo v plánu (11) stanoveno šest fází rozvoje prostředí CISE, tj. určení skupin uživatelů, roztřídění údajů
do souborů a analýza chybějících údajů v rámci výměny údajů, zavedení společných stupňů utajení údajů, rozvoj
podpůrného rámce, stanovení přístupových práv a vytvoření soudržného právního rámce.

3.4.
Prostředí CISE se týká těchto oblastí činnosti: 1) námořní bezpečnosti (včetně pátrání a záchrany), bezpečnosti
námořní dopravy a prevence znečišťování moří plavidly, 2) kontroly rybolovu, 3) preventivních a nápravných opatření
v oblasti náhodného znečištění moří a ochrany mořského prostředí, 4) celní oblasti, 5) hraničních kontrol, 6) obecného
prosazování právních předpisů a 7) obrany.

3.5.
Pokud jde o správní a provozní náklady, mohlo by to evropskému hospodářství přinést úspory v řádové výši 400
milionů eur ročně a orgány veřejné správy by mohly přímo ušetřit zhruba 40 milionů eur ročně. Související investice
během prvních deseti let jsou odhadovány na cca 10 milionů eur ročně.

4. Obecné připomínky

4.1.
EHSV ve svých předchozích stanoviscích formuloval důležité připomínky a doporučení k řadě otázek souvisejících
s evropskou námořní politikou (12), přičemž položil důraz na rozsáhlost evropského námořního loďstva a jeho význam
z hlediska zaměstnanosti a hospodářství. Podrobně se vyjádřil jak k obecným otázkám námořní bezpečnosti, tak ke
konkrétnějším aspektům integrovaného námořního dohledu, přičemž uvedl, že pro zajištění tohoto dohledu je nezbytný
integrovaný systém (13).

4.2.
EHSV podpořil meziodvětvový přístup ke správě moří a zdůraznil zejména to, že pro dosažení skutečného
integrovaného námořního trhu je nezbytné, aby inspekční orgány, pobřežní hlídky a námořnictva členských států navázaly
užší spolupráci, což vyžaduje vytvoření struktury pro výměnu informací a integrovaného systému námořního dohledu (14).

4.3.
EHSV se rovněž vyslovil pro zavedení společného celounijního mechanismu dohledu, který bude vycházet
z harmonizovaného právního rámce a umožní sdílení citlivých údajů, ale i údajů, které nemají tento charakter, mezi orgány,
agenturami a uživateli z členských států Unie (15).

4.4.
EHSV zdůrazňuje především to, že musí být vyjasněny a posíleny struktury řízení a zdroje, má-li být zaručena
udržitelnost této mimořádně komplexní a ambiciózní iniciativy, do níž je zapojeno více než 400 orgánů, které spravují
obrovské množství informací souvisejících s námořním dohledem a k nimž patří orgány veřejné správy členských států EU
a EHP a různé orgány EU, jako například Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA), Evropská agentura pro řízení
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex), Evropská agentura pro námořní
bezpečnost (EMSA) a Evropská obranná agentura (EDA).

4.5.
EHSV podotýká, že – vzhledem k tomu, že toto opatření má dobrovolný charakter, a s ohledem na zásadu
subsidiarity – jsou to členské státy, jež v době úsporných rozpočtových opatření a krize hrají ústřední roli, přičemž jejich
příslušným orgánům vznikají dodatečné náklady a značné výdaje na modernizaci informačních systémů a na zajištění jejich
kompatibility, jež jsou z velké části (zhruba ze čtvrtiny) založeny na jednolité a zastaralé architektuře. V této souvislosti viz
pracovní dokument útvarů Komise SWD(2014) 224 final týkající se posouzení dopadů a Gartner, 2013, Sustainability and
Efficiency of Visions for CISE (Udržitelnost a efektivita scénářů pro prostředí CISE), Evropská komise, Generální ředitelství pro
životní prostředí a námořní záležitosti.

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

COM(2010) 584 final.
Viz především: Úř. věst. C 211, 19.8.2008, s. 31–36. Úř. věst. C 128, 18.5.2010, s. 131–135. Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 64–67.
Úř. věst. C 161, 6.6.2013, s. 87–92. Úř. věst. C 255, 22.9.2010, s. 103–109.
Viz především: Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 173–177. Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 32–46. Úř. věst. C 76, 14.3.2013, s. 15–19.
Úř věst. C 168, 20.7.2007, s. 57–62. Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 21–27 (není k dispozici v češtině); Úř. věst. C 61, 14.3.2003,
s. 174–183 (není k dispozici v češtině); Úř. věst. C 458, 19.12.2014, s. 61.
Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 64–67.
Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 173–177.
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4.6.
S ohledem na uskutečněnou studii, jež se zabývala posouzením rizik v námořní oblasti EU na nadcházejících
patnáct let, se EHSV domnívá, že při hierarchizaci informací, které se budou vyměňovat, je třeba dát prioritu účinnému
odhalování nebezpečí, hrozeb a slabých míst v jednotlivých sektorech, a to jak v mořských oblastech, tak také obecněji.
V této souvislosti viz Wise Pen International, Risk Assessment Study as an Integral Part of the Impact Assessment in Support of
a CISE for the EU Maritime Domain (Studie pro posouzení rizik, která je nedílnou součástí posouzení dopadů na podporu
zavedení prostředí CISE v námořní oblasti EU), 2013, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí
a námořní záležitosti.

4.7.
Zásadní význam má v každém případě důvěrnost a ochrana citlivých osobních či obchodních údajů. EHSV se
domnívá, že je nutné věnovat této otázce větší pozornost a předem ji upřesnit, a odkazuje na své připomínky a doporučení,
jež k tomuto tématu vyslovil dříve.

4.8.
EHSV je potěšen tím, jakého pokroku bylo dosaženo při provádění plánu týkajícího se prostředí CISE díky
programům BlueMassMed, Marsuno a CoopP, jež potvrdily operativní potřebu meziodvětvové výměny informací a přispěly
k ujasnění v této oblasti, a vybízí Komisi, aby zintenzivnila toto úsilí.

4.9.
EHSV považuje za povzbudivý rovněž pokrok, který již byl zaznamenán při zavádění řady mechanismů (16), jež
slouží k uskutečnění cílů v různých oblastech činnosti a v určitých případech pokrývají více oblastí.

4.10.
EHSV zdůrazňuje, že Evropská unie má se svými šesti mořskými oblastmi, nejvzdálenějšími regiony a zvláštnostmi
svých ostrovních oblastí jedinečnou mořskou geografii, a upozorňuje na to, že v situacích vysokého ohrožení a nebezpečí
celosvětového rozsahu je pro zvýšení informovanosti a účinnosti prostředí CISE nutné zintenzivnit také mezinárodní,
regionální a přeshraniční spolupráci, přičemž je třeba věnovat náležitou pozornost výměně vybraných informací se třetími
zeměmi a posouzení otázky bezpečnosti a vzájemnosti těchto údajů.

4.11.
EHSV se domnívá, že jednotný přístup k námořnímu dohledu v EU a na mezinárodní úrovni bude muset zohlednit
otázky plánování a provádění misí a operací v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).

4.12.
EHSV vítá výrazné zlepšení výměny informací mezi civilními a vojenskými orgány, které patří mezi hlavní držitele
údajů týkajících se námořního dohledu, a vyzývá ke zvážení cíleného využívání zdrojů NATO. Připomíná rovněž vzorová
řešení civilně-vojenské spolupráce na vnitrostátní a evropské úrovni, jež byla vypracována v rámci Evropského systému
ostrahy hranic (EUROSUR).

4.13.
EHSV Komisi vyzývá, aby se snažila lépe využívat zdroje a údaje z vesmíru k rozvoji prostředí CISE, poněvadž
námořní dohled je jednou z oblastí využití družicových systémů EU. Pro příklad lze uvést, že služby námořního dohledu
v rámci programu Copernicus (dříve program GMES – Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) podporují
opatření zaměřená na boj proti pirátství, obchodu s drogami, nezákonnému rybolovu či vypouštění toxického odpadu, a to
ve spolupráci s agenturou Frontex, EMSA či satelitním střediskem EU pro ostrahu pozemních hranic, a současně přispívají
k bezpečnostním aplikacím v oblasti ostrahy vnějších námořních hranic EU.

4.14.
EHSV Komisi žádá, aby se neprodleně začala zabývat otázkou kybernetické bezpečnosti v námořní dopravě a aby
stanovila konkrétní opatření na ochranu prostředí CISE, s přihlédnutím k tomu, že je nezbytné zajistit mimořádně silnou
horizontální koordinaci příslušných orgánů.

5. Konkrétní otázky

5.1.
EHSV Komisi vyzývá, aby zintenzivnila své úsilí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s cílem vyřešit složité technické
aspekty, jako je interoperabilita a architektura aplikací, systémů a služeb, pokud jde například o rozdíly v kvalitě údajů mezi
jednotlivými programy a mechanismy, jež mají podstatný dopad na řádnou realizaci prostředí CISE a na jeho
spolehlivost (17).

(16)
(17)

COM(2014) 451 final, s. 5.
COM(2014) 451 final.
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5.2.
EHSV se domnívá, že vytvoření společného prostředí pro sdílení informací v námořním odvětví přinese EU
příležitosti v oblasti zaměstnanosti a inovační podnikatelské činnosti, zejména co se týče informačních a komunikačních
technologií (IKT). Vyzývá Komisi, aby tento důležitý aspekt návrhu zdůraznila.
5.3.
EHSV Komisi vyzývá, aby zintenzivnila své snahy o překonání kulturních překážek bránících výměně a šíření
informací, a domnívá se, že pro nastolení důvěry a propagaci přístupu „zvyšujte povědomí, a tedy sdílejte informace“ (care to
share to be aware) v dotčených odvětvích i mezi nimi nestačí vydat nezávaznou příručku, v níž budou shromážděna
doporučení ohledně osvědčených postupů pro realizaci prostředí CISE.
5.4.
Panující meziodvětvové rozdíly v integraci námořního dohledu mají za následek značný nesoulad v úsilí, jež je
vyvíjeno za účelem jejich provázání s prostředím CISE. Některé země například přistoupily ke zjednodušení informačních
systémů určených k tomuto dohledu, zatímco jiné tak neučinily. Několik zemí zahájilo energické kroky pro zajištění
elektronické meziodvětvové spolupráce na svém území, kdežto jiné mají i nadále uzavřené informační systémy
v jednotlivých odvětvích.
5.5.
EHSV vítá iniciativy Komise, jejichž cílem je vypracovat normy pro vytvoření společného modelu údajů, tj. seznamu
pojmů, významů, pojmenovávacích zvyklostí, formátů údajů a vztahů mezi nimi, který bude sloužit jako nástroj pro převod
údajů mezi informačními systémy námořního dohledu, zejména mezi civilními a vojenskými systémy.
5.6.
EHSV je potěšen tím, jakého pokroku bylo dosaženo při zřizování jednotných vnitrostátních portálů, jež představují
ústřední vnitrostátní platformy pro výměnu informací, které se týkají ohlašování a sdílení údajů o plavidlech a jsou
propojeny s jednotným systémem Unie pro výměnu námořních informací, ale i s dalšími systémy. Užitečným východiskem
pro prostředí CISE jsou také osvědčené postupy v této oblasti, na něž upozornila Evropská hospodářská komise OSN (EHK
OSN) a její doporučení č. 33 týkající se usnadnění obchodu a dopravy.
5.7.
EHSV se domnívá, že je třeba vyřešit závažný problém vyplývající ze závislosti informačních platforem na jejich
poskytovatelích, což ztěžuje jejich interoperabilitu. Přibližně 85 % informačních systémů námořního dohledu využívaných
členskými státy je totiž založeno na specifické infrastruktuře a nebylo standardizováno, takže v případě jejich aktualizace či
úpravy zůstávají závislé na těchto poskytovatelích.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie ochrany a prosazování
práv duševního vlastnictví ve třetích zemích (sdělení)
(COM(2014) 389 final)
(2015/C 230/17)

zpravodaj: pan Jacques LEMERCIER
Dne 16. července 2014 se Evropská komise, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
„sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Obchod, růst
a duševní vlastnictví – strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích“
COM(2014) 389 final.
Specializovaná sekce Vnější vztahy, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko
dne 17. listopadu 2014.
Na 503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince
2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 127 hlasy pro, žádný hlas nebyl
proti a 4 členové se zdrželi hlasování.
1. Závěry a doporučení
1.1.

EHSV podporuje sdělení, jehož cílem je zlepšit ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

1.2.
EHSV zejména podporuje přístup Evropské komise v boji proti padělání ve třetích zemích, který považuje za
prioritu.
1.3.
EHSV je toho názoru, že nový přístup týkající se třetích zemí vykazuje rovnováhu mezi zachováním evropské
pomoci a sankcemi při prokázaném zneužití podpory.
1.4.
EHSV připomíná, že za případné snížení určitého objemu prostředků poskytovaných EU nesmí v žádném případě
pykat místní populace.
1.5.
EHSV podtrhuje nutnost zvýšit informovanost a povědomí evropské občanské společnosti i občanské společnosti ve
třetích zemích o důsledcích nedodržování práv duševního vlastnictví. Odvětví luxusního zboží není jediné, které je
zasaženo paděláním. Padělání se dotýká různých odvětví např. odvětví automobilového průmyslu, letecké dopravy, léčiv,
fytosanitárních produktů, hygienických prostředků, ale i spotřebního zboží, jako jsou například hračky a elektrospotřebiče.
1.6.
EHSV je přesvědčen, že vedle mezinárodních dohod o ochraně práv duševního vlastnictví je nejlepším nástrojem
ochrany zájmů jednotlivých stran uzavření dvoustranných obchodních dohod, jejichž součástí je poskytování technické
pomoci třetím zemím.
1.7.
EHSV podporuje přístup Follow the money (sledování peněz) uplatňovaný Komisí v otázce ochrany práv duševního
vlastnictví na unijní úrovni, ovšem táže se na jeho skutečnou účinnost – nad rámec příkladných dobrovolných kroků,
k nimž přistoupili hlavní aktéři působící v celém hodnotovém řetězci internetové ekonomiky.
1.8.
V neposlední řadě se EHSV domnívá, že by Komise, jíž se nepodařilo informovat veřejnost ani zvýšit její povědomí
o významu dodržování práv duševního vlastnictví, měla přistoupit k novým krokům k nápravě této situace.
2. Shrnutí sdělení Komise
2.1.
Cílem tohoto sdělení je upravit strategii, již Evropská komise zahájila v roce 2004, navržením nové strategie
ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Komise se domnívá, že za posledních 10 let se odehrály
nejen zásadní technologické změny, ale také došlo ke změně problémů a rizik svázaných s duševním vlastnictvím
evropských podniků a rovněž vztah společnosti k právům duševního vlastnictví. Text předkládá přesnější a účinnější řešení
týkající se ochrany duševního vlastnictví ve třetích zemích a boje proti padělání.
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2.2. Závažný závěr: zneužití duševního vlastnictví je brzdou růstu
2.2.1.
Odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví tvoří přibližně 39 % HDP EU, což je zhruba 4,7 bilionu
EUR ročně, a představují až 35 % přímých i nepřímých pracovních míst.
2.2.2.
Podle některých odhadů zveřejněných Komisí přichází EU kvůli padělání a pirátství o zhruba 8 miliard EUR svého
HDP ročně. Celosvětově by se v roce 2015 mohly ztráty vyšplhat až na 1,3 bilionu EUR.
2.2.3.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že podíl zemí BRIC (1) na světovém obchodu vzrostl z 8 % v roce 2000 na 18,2 %
v roce 2010 a že se odhaduje, že v roce 2030 bude skoro 60 % celosvětového HDP připadat na rozvojové země, existuje
riziko další expanze padělání, pirátství, krádeží a jiných forem zneužití duševního vlastnictví.
2.2.4.
Internet je pro řadu odvětví nezbytností. Odhaduje se, že mezi lety 2006 a 2011 připadalo na internetovou
ekonomiku v zemích G8 20 % růstu HDP. Nicméně díky rozmachu digitální technologie dosahuje porušování práv
duševního vlastnictví bezprecedentně vysoké míry, což vede k odhadu, že v roce 2008 představoval obchod s padělky
a zbožím získaným pirátskou činností 2 % celosvětového obchodu.
2.2.5.
Porušování práv duševního vlastnictví se netýká pouze digitálního zboží, nýbrž i fyzického zboží, s nímž se stále
častěji obchoduje na elektronických obchodních platformách.

2.3. Z toho vyplývá, že je zavedení skutečné „infrastruktury“ duševního vlastnictví nezbytné.
2.3.1.
Je zřejmé, že dohoda WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví pobídla třetí země k mnoha
regulačním reformám. Ovšem snahám o jejich prosazování brání nedostatek politické vůle, nedostatečná příprava místních
odpovědných administrativních pracovníků, přílišná délka soudních řízení a přílišná měkkost vyměřovaných soudních
postihů. Rovněž fakt, že Internet nemá – oproti zákonům spojeným s duševním vlastnictvím – žádné hranice, znesnadňuje
navrhování vyvážených politik a nastoluje otázku odpovědnosti zprostředkovatelů, jako je tomu například u poskytovatelů
internetových služeb, jež zprostředkovávají hosting pro stránky porušující práva duševního vlastnictví, zvláště v případech,
kdy mají sídlo ve třetích zemích bez vhodných právních předpisů a/nebo když jim chybí vůle jednat.
2.3.2.
Pokud jde o specifickou záležitost přístupu k cenově dostupným, bezpečným a účinným lékům, EU uplatňuje
politiky zaměřené na podporu obchodu jak na poli inovativních léků, tak i v oblasti generik. Jedním z jejich cílů je boj proti
obchodování s nepravými a padělanými léčivy, která pro pacienty mohou být nebezpečná.
2.3.3.
Aby bylo možné bojovat s těmito nepravostmi, sdělení připomíná, že EU disponuje celou řadou nástrojů, jejichž
účinnost příliš často závisí na vůli třetích zemí dodržovat tato práva.

2.4. Zlepšení komunikace se zúčastněnými stranami
2.4.1.
Je nutno poznamenat, že dodržování základních práv, jakož i internetová svoboda, vedly k zamítnutí navrhované
obchodní dohody proti padělatelství (ACTA) v Evropě nebo návrhů „Stop Online Piracy Act“ (SOPA) proti internetovému
pirátství či „PROTECT IP Act“ (PIPA) na ochranu duševního vlastnictví v USA. Tento neúspěch ukazuje, jak je náročné sladit
prosazování práv duševního vlastnictví s postojem veřejnosti. Některé sektory evropské občanské společnosti se tak
domnívají, že padělání a pirátství nejsou trestné činy, nebo neznají hospodářské důsledky porušování práv duševního
vlastnictví.
Je tedy nutné lépe vysvětlovat cíle EU a dopad porušování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích a snahy Unie
o prosazování práv duševního vlastnictví v těchto zemích s cílem vytvořit příznivé prostředí pro ochranu práv vynálezců.

2.5. Zajištění lepších údajů
2.5.1.

(1)

Určité údaje, jako například rozsah a dopad porušování práv duševního vlastnictví, je stále těžké získat.

Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika.
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2.5.2.
Významným opatřením je vytvoření Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví: poskytuje
informace o dodržování práv duševního vlastnictví v nečlenských zemích EU, aby bylo možné stanovit priority
a informovat zúčastněné strany.
2.6. Harmonizování právních předpisů EU pro větší vliv ve třetích zemích
Je zřejmé, že harmonizované právní předpisy EU ohledně práv duševního vlastnictví usnadňují vyjednávání se třetími
zeměmi, neboť představují jasné východisko pro vyjednávací pozici Evropské unie.
2.7. Prohloubení spolupráce uvnitř EU
Bylo by vhodné prozkoumat prostor pro prohloubení spolupráce mezi Komisí a členskými státy (zejména na poli sdílení
informací) a stavět na partnerství, jež byla navázána například mezi Komisí a členskými státy za účelem provádění strategie
pro přístup na trh, a účinněji tak využívat zdroje.
2.8. Posílení ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích
V hodnotící studii z roku 2010 se píše: „Komise aktivně přispívala k prosazování práv duševního vlastnictví na
mnohostranné úrovni, zvláště pak prostřednictvím Rady pro dohodu TRIPS v rámci WTO. Nedosáhla však valných
výsledků, a to hlavně kvůli opozici ze strany třetích zemí.“
2.9. Řešení sporů a další prostředky
2.9.1.

V případech porušování dohody TRIPS lze využít mechanismus WTO pro řešení sporů.

2.9.2.
V případě zemí, jež soustavně porušují mezinárodní závazky, které se týkají pravidel souvisejících s právy
duševního vlastnictví, může Komise zvážit omezení jejich účasti či financování v rámci konkrétních programů technické
pomoci financovaných z EU.
2.9.3.
Pro zajištění kvalitnějšího dialogu a odborných znalostí na místě mají četné členské státy ve svých delegacích
působících v klíčových zemích „atašé pro práva duševního vlastnictví“ (2). Cílem je poskytování pomoci nositelům práv
z EU ve třetích zemích.
2.10. Zavedení geografických priorit
Každé dva roky EU aktualizuje seznam prioritních zemí, v nichž jsou práva duševního vlastnictví bagatelizována.
3. Hlavní připomínky
3.1.
Nejnovější studie Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví a Evropského patentového úřadu
zkoumá průmyslová odvětví využívající práva duševního vlastnictví. Zpráva vyhodnocuje jejich přínos k hospodářským
výsledkům a k obchodní výměně na úrovni EU a poskytuje analýzu na úrovni členských států za období 2008–2010.
3.2.
V tomto období stojí odvětví využívající práva duševního vlastnictví za většinou obchodní výměny mezi EU
a zbytkem světa a vytvářejí obchodní přebytek. Zboží, které se intenzivně opírá o práva duševního vlastnictví, představuje
88 % dovozu EU. U vývozu činí tento podíl 90 %. Odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví tedy pozitivně
přispívají k obchodnímu postavení EU.
3.3.
Podle této studie tvoří odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví přímo 26 % celkové zaměstnanosti
v EU, tj. 56 milionů přímých pracovních míst, k nimž lze přičíst 20 milionů nepřímých pracovních míst. Celkem se na
odvětvích intenzivně využívajících práva duševního vlastnictví zakládá celá jedna třetina všech pracovních míst.
3.4.
Bylo by vhodné změřit hospodářský a sociální dopad nedodržování práv vlastnictví v členských státech EU a ve
třetích zemích. Tuto potřebu odůvodňují hospodářské a sociální těžkosti, jimiž Evropská unie nyní prochází.

(2)

„Atašé pro duševní vlastnictví“.
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3.5. Některé oblasti jsou nadále vysoce citlivé. Přístup k léčivým přípravkům je jednou z nich.
3.5.1.
EHSV upozorňuje na zvláštní případ povinných licencí v rámci mezinárodního obchodu. Licence definuje
článek 31 dohody TRIPS a tvoří je mechanismus umožňující využívat předmět patentu i bez svolení držitele práv, např. pro
účely veřejného zdravotnictví.
3.5.2.
Obecně vzato může držitel patentu využívat chráněný vynález osobně či k jeho využívání zmocnit jinou osobu.
Pokud jsou tedy dány důvody veřejného zájmu, mohou vnitrostátní orgány veřejné moci zmocnit třetí osobu k využívání
daného patentu bez svolení držitele.
3.5.3.
Toto ustanovení lze použít ve třetí zemi, která přistoupila k dohodě TRIPS, či členskými státy EU, pokud podniky
se sídlem ve třetí zemi uvádějí molekuly umožňující zlepšit veřejné zdraví na trh za přemrštěné ceny.

4. Připomínky EHSV
4.1.

EHSV podporuje sdělení, jehož cílem je zlepšit ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

4.2.
EHSV vítá zejména nový přístup týkající se třetích zemí, který vykazuje rovnováhu mezi zachováním evropské
pomoci a sankcemi při porušení práv duševního vlastnictví.
4.3.
EHSV připomíná, že za případné snížení určitého objemu prostředků poskytovaných EU nesmí v žádném případě
pykat místní populace.
4.4.
EHSV vyjadřuje podporu tomu, že Evropská rada na svém zasedání v březnu 2014 potvrdila důležitost duševního
vlastnictví jakožto klíčové hnací síly růstu a inovace.
4.5.

EHSV tudíž podporuje Evropskou komisi v boji proti padělání považovaném za prioritu.

4.6.
EHSV připomíná, že odvětví luxusního zboží není jediné, které je zasaženo (oděvy, parfémy, kožená galanterie).
Padělání náhradních dílů pro automobilový průmysl, pesticidů o často velmi nebezpečném složení, běžných spotřebních
výrobků pro osobní hygienu nabírá nebezpečné tempo, což má bezprostřední důsledky pro zdraví a bezpečnost.
4.7.
EHSV připomíná, že 90 % objemu vývozu z EU je realizováno odvětvími intenzivně využívajícími práv duševního
vlastnictví. Důsledky pro hospodářství a zaměstnanost již zdaleka nejsou zanedbatelné.
4.8.

EHSV bere na vědomí nová opatření v boji s nedodržováním mezinárodního obchodního práva.

4.9.
EHSV podporuje zásadu pravidelných, systematických šetření umožňujících označovat tyto podniky či státy
odpovědné za takové chování.
4.10.
EHSV souhlasí s vhodnými opatřeními pro porušovatele práv, kteří jsou označeni za neochotné dodržovat
pravidla.
4.11.
EHSV proto podporuje každou politiku, jež se bude prioritně zaměřovat na porušovatele práv v komerčním
měřítku, a to s cílem připravit je o příjmy z nezákonného obchodu, při němž dochází k naprostému porušení práv
duševního vlastnictví a který má ničivé účinky na růst, inovace a zaměstnanost.
4.12.
K tomuto účelu si EHSV přeje, aby vznikla co nejpřesnější definice pojmu „v komerčním měřítku“, s cílem zamezit
příliš malému rozsahu plánovaných postihů či velkému nárůstu lhůt pro uplatnění.
4.13.
EHSV podtrhuje význam dobré spolupráce s členskými státy. EHSV upozorňuje zejména na činnost odvedenou
členskými státy v oblasti ochrany a dodržování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.
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4.14.
V neposlední řadě se EHSV domnívá, že se Komisi nepodařilo informovat veřejnost ani zvýšit její povědomí
o problematice práv duševního vlastnictví, a vyzývá ji, aby přistoupila k novým krokům k nápravě této situace.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované
znění)
COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD)
(2015/C 230/18)

Dne 20. října 2014 se Evropský parlament, v souladu s čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie
(kodifikované znění)
COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 503.
plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 144 hlasy pro, 3
hlasy byly proti a 2 členové se zdrželi hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se pozastavují některé koncese o dovozu zemědělských produktů
pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění)
COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD)
(2015/C 230/19)

Dne 20. října 2014 se Evropský parlament, v souladu s čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozastavují některé koncese o dovozu zemědělských produktů
pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění)
COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 503.
plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 145 hlasy pro, 2
hlasy byly proti a 5 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

14.7.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 230/119

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí
maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky
(kodifikované znění)
COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD
(2015/C 230/20)

Dne 20. října 2014 se Evropský parlament, v souladu s čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o otevření a správě některých celních kvót Unie pro vysoce jakostní hovězí
maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (kodifikované znění)
COM(2014) 594 final – 2014/0276 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 503.
plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 150 hlasy pro, 2
hlasy byly proti a 6 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

C 230/120

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného
a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES)
č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007
COM(2014) 614 final – 2014/0285 (COD)
(2015/C 230/21)

Dne 20. října 2014 se Evropský parlament a dne 27. října 2014 Rada, v souladu s čl. 43 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie, rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného
a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší
nařízení Rady (ES) č. 1098/2007
COM(2014) 614 final – 2014/0285 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 152 hlasy pro,
1 hlas byl proti a 2 členové se zdrželi hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

14.7.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 230/121

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským
společenstvím a Islandskou republikou (kodifikované znění)
COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD)
(2015/C 230/22)

Dne 15. září 2014 se Evropský parlament, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským
hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (kodifikované znění)
COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 157 hlasy pro,
1 hlas byl proti a 3 členové se zdrželi hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

C 230/122

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o společných pravidlech vývozu (kodifikované znění)
COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD)
(2015/C 230/23)

Dne 15. září 2014 se Evropský parlament, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech vývozu (kodifikované znění)
COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 147 hlasy pro,
1 hlas byl proti a 4 členové se zdrželi hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

14.7.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 230/123

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění)
COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD)
(2015/C 230/24)

Dne 15. září 2014 se Evropský parlament, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění)
COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 150 hlasy pro,
1 hlas byl proti a 5 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

C 230/124

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění)
COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD)
(2015/C 230/25)

Dne 15. září 2014 se Evropský parlament a dne 8. října 2014 Rada, v souladu s článkem 304 Smlouvy
o fungování Evropské unie, rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované
znění)
COM(2014) 322 final – 2014/0168 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 145 hlasy pro,
3 hlasy byly proti a 7 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

14.7.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 230/125

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých
třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná
zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění)
COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD)
(2015/C 230/26)

Dne 8. října 2014 se Rada, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodla
konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících
z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní
pravidla dovozu Unie (přepracované znění)
COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 151 hlasy pro,
2 hlasy byly proti a 5 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

C 230/126

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění
výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci
Světové obchodní organizace (kodifikované znění)
COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)
(2015/C 230/27)

Dne 15. září 2014 se Evropský parlament, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky
k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci
Světové obchodní organizace (kodifikované znění)
COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 150 hlasy pro,
3 hlasy byly proti a 1 člen se zdržel hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

14.7.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 230/127

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem
WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění)
COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD)
(2015/C 230/28)

Dne 20. října 2014 se Evropský parlament, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté
orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění)
COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 148 hlasy pro,
3 hlasy byly proti a 6 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

C 230/128

CS

Úřední věstník Evropské unie

14.7.2015

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na
straně druhé (kodifikované znění)
(COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD))
(2015/C 230/29)

Dne 20. října 2014 se Evropský parlament, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské unie,
rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
(kodifikované znění)
COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 503.
plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince), 152 hlasy pro, 1 hlas byl
proti a 6 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014.
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE

14.7.2015

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 230/129

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy
Evropské unie (kodifikované znění)
COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD)
(2015/C 230/30)

Dne 12. listopadu 2014 se Evropský parlament, v souladu s článkem 304 Smlouvy o fungování Evropské
unie, rozhodl konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci
„návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou
členy Evropské unie (kodifikované znění)“
COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD).
Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na
503. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 10. a 11. prosince 2014 (jednání dne 10. prosince 2014), 154 hlasy pro,
3 hlasy byly proti a 5 členů se zdrželo hlasování, zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
V Bruselu dne 10. prosince 2014
předseda
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Henri MALOSSE
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