
Stanoviska projednaná a přijatá na 532. Plenárním zasedání EHSV: 

• INT/834 Balíček o zadávání veřejných zakázek 

Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek se financuje významná část veřejných investic a tyto 
zakázky představují 2 000 miliard EUR ročně, což je 14 % HDP EU. Právní předpisy Unie týkající se 
zadávání veřejných zakázek vyžadují, aby všechny veřejné zakázky přesahující určitou prahovou 
hodnotu byly předmětem výzvy k podávání nabídek v souladu se zásadami transparentnosti, rovného 
zacházení a nediskriminace. Tato pravidla byla v roce 2014 ještě zjednodušena. Tato iniciativa Komise 
je zaměřena na účinnější a udržitelnější zadávání veřejných zakázek za plného využití digitalizace 
ke zjednodušení a urychlení postupů.  EHSV vítá nový balíček o zadávání veřejných zakázek a přeje si, 
aby se rozvinula skutečná evropská kultura zadávání inovativních, inteligentních, udržitelných 
a sociálně odpovědných veřejných zakázek. Doporučuje podporovat využití kritéria „hospodářsky 
nejvýhodnější nabídky“ k výběru nabídky. Výbor zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo dobrovolné 
využívání nového mechanismu posouzení ex ante přitažlivé, a zadavateli by se proto mělo udělovat 
Potvrzení o ověření shody. EHSV podporuje větší profesionalizaci všech zúčastněných stran a větší 
zapojení sociálních podniků, zaměřených na boj proti podvodům a korupci prostřednictvím posílení 
digitální transformace zadávání veřejných zakázek. Výbor oceňuje snahy o zlepšení přístupu malých 
a středních podniků a podniků sociální ekonomiky na trhy veřejných zakázek a zdůrazňuje, že stále 
existuje mnoho překážek jejich plné účasti. 

• INT/835 Emise CO2 z osobních automobilů a užitkových vozidel 

Navrhované cíle jsou stanoveny pro celounijní průměrné emise nových automobilů a lehkých 
užitkových vozidel v daném kalendářním roce počínaje rokem 2025, přičemž od roku 2030 budou platit 
přísnější cíle. Nařízení se použije od roku 2020 v zájmu zajištění plynulého přechodu k novému 
cílovému režimu platnému od roku 2025. Zahrnuje tedy již stanovené cíle EU pro vozové parky pro rok 
2020 ve výši 95 g/km (na základě NEDC) pro osobní automobily a 147 g/km (na základě NEDC) 
pro lehká užitková vozidla, jakož i nové cíle pro roky 2025 a 2030. Počínaje rokem 2021 budou cíle 
specifických emisí vycházet z nových postupů zkoušek emisí, celosvětově harmonizovaného 
zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP). Proto jsou cíle EU pro vozové parky pro roky 2025 a 2030, 
jež vycházejí z metodiky WLTP, vyjádřeny jako procentní snížení oproti průměru cílů specifických emisí 
pro rok 2021 stanovených pro každého výrobce. 

EHSV v zásadě vítá návrhy Komise jakožto vyvážený kompromis mezi cíli v oblasti klimatu, inovací 
a zaměstnanosti a domnívá se, že směřování trhu k vozidlům s nulovými či nízkými emisemi, 
resp. hybridním vozidlům představuje příležitost; považuje dílčí cíl dosáhnout do roku 2025 snížení 
emisí o 15 % oproti roku 2021 za velmi ambiciózní, neboť změny ve spalovacích motorech, které si 
splnění takového cíle vyžádá, jsou na hranici technických možností; očekává, že bude Komise 
průběžně monitorovat schvalování typu u nových vozidel;  vyzývá Komisi k tomu, aby této strukturální 
proměně napomohla průmyslovou politikou, jelikož chybí úplné posouzení sociálních a hospodářských 
dopadů; doporučuje, aby bylo v rámci průběžného hodnocení v roce 2024 posouzeno, nakolik se 
podařilo dosáhnout cílů v oblasti klimatu, inovací a zaměstnanosti; žádá, aby byla v rámci průběžného 
hodnocení zmapována situace ohledně kvalifikací, rekvalifikace a odborné přípravy zaměstnanců 
a aby byla vypracována aktuální analýza, která ukáže, ve kterých oblastech je třeba přijmout 
(dodatečná) opatření; je toho názoru, že případné prostředky ze sankcí, které vzniknou na základě 
tohoto nařízení v jeho stávajícím i přepracovaném znění, by měly být použity na podporu odvětví 
a jeho pracovníků v souvislosti s přechodem na nízkouhlíkové produkty. 

• REX/500 Kapitoly o ochodu a udržitelném rozvoji v dohodách EU o volném obchodu 

V rámci obchodní agendy EU založené na hodnotách Komise usiluje o to, aby byla do obchodních 
dohod vkládána kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji. Záměr zahrnovat do stávajících i budoucích 



dohod o volném obchodu ambiciózní závazky ohledně pracovních práv, ochrany životního prostředí 
a aktivní úlohy občanské společnosti, má v EU obecně výraznou podporu. Kapitoly o obchodu 
a udržitelném rozvoji, které jsou v obchodních dohodách obsaženy v současnosti, po partnerech EU 
vyžadují, aby přejímali důležité mezinárodní pracovní a environmentální zásady, aby je účinně 
uplatňovali a nesnižovali je s cílem podpořit obchod či investice. EU se ve spolupráci se svými 
obchodními partnery snaží zajistit, aby byly prosazovány aspekty udržitelného rozvoje v dohodách 
a aby byla respektována práva pracovníků a další pracovní normy a také závazky týkající se ochrany 
životního prostředí a přírodních zdrojů. Zapojuje do tohoto procesu občanskou společnost a financuje 
projekty, které mají přispět k jeho realizaci. 

EHSV vítá iniciativu Evropské komise, jejímž účelem je vyhodnotit v rámci neformálního dokumentu 
plnění kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách EU o volném obchodu a uspořádat na toto 
téma konzultace s občanskou společností. EHSV plní důležitou úlohu při zvyšování povědomí 
občanské společnosti v EU i ve třetích zemích o obchodní politice EU. EHSV vybízí Komisi 
k intenzivnějšímu dialogu s občanskou společností s cílem zlepšovat fungování kapitol o obchodu 
a udržitelném rozvoji v současných i budoucích obchodních dohodách.  EHSV nicméně Komisi vyzývá 
k ambicióznějšímu přístupu, zvláště pokud jde o posílení účinné vymahatelnosti závazků 
stanovených v kapitolách o obchodu a udržitelném rozvoji, což je z hlediska EHSV otázka zásadní 
důležitosti. Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji musí mít stejnou váhu jako kapitoly o obchodních, 
technických či celních záležitostech.  

• SC/050 Roční analýza růstu na rok 2018 

Roční analýza růstu uvádí nejnaléhavější hospodářské a sociální priority, na něž Evropská unie a její 
členské státy musí soustředit svou pozornost v nadcházejícím roce. Roční analýza růstu na rok 2018 
vychází ze strategie hospodářské politiky tzv. „příznivého trojúhelníku“ investic, strukturálních 
reforem a odpovědných veřejných financí. V roční analýze růstu na rok 2018 vyzývá Komise členské 
státy, aby zvýšily své úsilí týkající se tří prvků trojúhelníku hospodářské politiky, přičemž se zaměření 
na sociální spravedlnost, která napomůže dosažení růstu podporujícího začlenění. 

EHSV se domnívá, že rámec evropského semestru má strategický význam, a je odhodlán nadále 
přispívat co nejúčinnějším způsobem.  EHSV podporuje priority Evropské komise uvedené v roční 
analýze růstu na rok 2018 EHSV, byť zároveň připomíná své názory na skutečnost, že roční analýza 
růstu se nevztahuje na jiné příslušné politické oblasti, jako je politika životního prostředí, nebo další 
významné otázky, jako je kvalita zaměstnanosti.  EHSV podporuje názor, že klíčem k posílení 
dlouhodobého růstu jsou investice, inovace a znalosti, vzdělávání a celoživotní učení, zejména v oblasti 
ekologických technologií a oběhového hospodářství, ale také v tradičnějších odvětvích. Dále EHSV vítá 
větší důraz, který Komise v rámci roční analýzy růstu klade na složení a efektivnost veřejných výdajů 
a také na odpovědnou fiskální politiku a přiměřené a efektivní výdaje. 

Výbor sdílí názor Komise, že hospodářsky a sociálně přiměřené a vyvážené strukturální reformy na 
dobře fungujících trzích práce a trzích s výrobky jsou nezbytné, má-li se evropské hospodářství 
přizpůsobit dlouhodobým strukturálním změnám a možným hospodářským a environmentálním 
otřesům. 

• CCMI/157 Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu 

Průmysl jako hlavní hnací síla produktivity a inovací byl vždy základním kamenem hospodářské 
prosperity v Evropě. Můžeme se spolehnout na silnou průmyslovou základnu, ale členské státy, orgány 
EU a především samotný průmysl musí vyvinout významné úsilí, aby se podařilo udržet a posílit vedoucí 
postavení evropského průmyslu ve věku globalizace, výzev v oblasti udržitelnosti a rychlých 
technologických změn. 



Evropa je na světové špičce v řadě odvětví, zejména těch s vysokou přidanou hodnotou, ale také pokud 
jde o nízkouhlíkové a propracované výrobky a služby. Tohoto postavení se podařilo dosáhnout díky 
rozsáhlému jednotnému trhu s 500 miliony spotřebitelů, ke kterému patří silné hodnotové řetězce, 
kvalifikovaná a talentovaná pracovní síla a vědecká základna světové úrovně. Avšak bez dalšího úsilí 
nebudeme schopni reagovat na výzvy, ani využít rozsáhlé možnosti nového průmyslového věku. EHSV 
navrhuje následující: 

EHSV mimo jiné doporučuje následující: 1) hlavním cílem opatření EU by měl být další rozvoj řádně 
fungujícího souboru nástrojů horizontálních politik a předvídatelného právního rámce, což umožní 
vytvářet pobídky k inovacím, podporovat investice a pomáhat průmyslovým subjektům nalézt řešení 
společenských výzev, 2) všechna opatření by měla být přijímána za účelem dokončení jednotného trhu 
a měl by být kladen důraz na jejich provádění ze strany členských států, 3) strategie pro digitální trh 
musí být neodkladně provedena a doprovázet ji musí cílená politika zaměstnanosti, 4) měl by být přijat 
otevřený a realistický přístup k novým, průrazným technologiím a obchodním modelům, 5) je 
zapotřebí flexibilního přechodu mezi prací a vzděláváním, např. učňovské přípravy a učení se, 6) 
vedoucí postavení v nízkouhlíkovém a oběhovém hospodářství by mělo být přínosné pro naše 
ekonomiky, 7) oficiální statistiky by měly lépe zachycovat změněné aspekty hospodářství, jako je stírání 
hranic mezi jednotlivými odvětvími a nové formy hospodářské činnosti.  

• TEN/Volný pohyb neosobních údajů 

V přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh byl oznámen legislativní 
návrh o rámci pro spolupráci v oblasti volného pohybu údajů v EU. Oblast působnosti návrhu je 
omezena na volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii. Obecným politickým cílem této iniciativy 
je dosáhnout konkurenčnějšího a integrovanějšího vnitřního trhu pro služby a činnosti uchovávání 
a jiného zpracování údajů.  

Návrh týkající se volného pohyb neosobních údajů v Evropské unii, jejž předložila Komise, 
představuje jeden z nejdůležitějších právních aspektů budoucnosti evropské politiky pro rozvoj 
ekonomiky založené na datech a jejího dopadu na hospodářský růst, vědecký výzkum, průmysl 
a služby obecně a veřejné služby zvlášť.  

EHSV se nicméně domnívá, že tento návrh přichází se zpožděním a že příliš omezený rozsah jeho 
oblasti působnosti, plynulost a nedostatečná asertivita ohlášených mechanismů a hlavně 
nedostatek ambicí a politické vůle a odhodlanosti jsou takové, že mohou ohrozit jeho cíle. Komise 
měla a mohla být ambicióznější. Výbor považuje návrh pouze za první krok budoucího vývoje směrem 
k pozitivnějším a důslednějším způsobům účinného provádění skutečného volného pohybu 
neosobních údajů na jednotném digitálním trhu Evropské unie. 

V souvislosti s prvním a nejdůležitějším z jeho cílů, tj. zlepšit přeshraniční mobilitu neosobních údajů 
na jednotném trhu, nepovažuje EHSV za dostačující pouze vyzvat členské státy, aby jí 12 měsíců po 
vstupu nařízení v platnost oznámily „každý návrh aktu, kterým se zavádí nový požadavek ohledně 
umístění údajů nebo mění stávající požadavek ohledně umístění údajů“. Výbor opravdu nesouhlasí 
s tím, že není stanoven žádný zvláštní postup pro případ neplnění ze strany členských států.  

Pokud jde o druhý uvedený cíl, tj. „zajistit, aby zůstaly nedotčeny pravomoci příslušných orgánů 
požadovat a získat přístup k údajům pro účely regulační kontroly“, nesouhlasí EHSV s tím, že se návrh 
omezuje na stanovení postupu spolupráce mezi příslušnými orgány každého členského státu, 
k čemuž vytváří síť jednotných kontaktních míst. 
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