
Stanoviska projednaná a přijatá na 533. Plenárním zasedání EHSV: 
 

• INT/840 Balíček opatření v oblasti práv duševního vlastnictví (sdělení) 
Systémy ochrany práv duševního vlastnictví patří k základním nástrojům inovace a růstu 
a umožňují podnikům, tvůrcům a vynálezcům dosáhnout návratnosti jejich investic do znalostí 
a tvořivosti. Některé studie odhadují, že odvětví velmi intenzivně využívající práv duševního 
vlastnictví se podílejí přibližně na 42 % HDP EU (což představuje asi 5,7 miliard EUR ročně), 
vytvářejí 38 % všech pracovních míst a přispívají 90 % k vývozu EU. Digitální revoluce přinesla 
celou řadu nových možností, současně však vystavila práva duševního vlastnictví v EU novým 
a mnohem závažnějším rizikům, neboť usnadnila online oběh padělaného zboží a obsahu, 
způsobila nejasnou představu spotřebitelů o tom, co je padělané a co je originální a legální, 
a ztížila identifikaci pachatelů trestné činnosti. To vedlo k obecnému nárůstu porušování práv 
duševního vlastnictví. 

Padělané zboží či nedovolené napodobeniny představují v současné době 
2,5 % celosvětového obchodu, což postihuje především průmysl EU, zejména v odvětvích, 
v nichž mají podniky EU vedoucí postavení ve světě. Současný balíček opatření Komise má za 
cíl dále zlepšit uplatňování a prosazování práv duševního vlastnictví v členských státech EU, 
na našich hranicích a v mezinárodním měřítku. Balíček zahrnuje: 1)sdělení „Vyvážený systém 
vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám“ 
[COM(2017) 707; 2] sdělení s pokyny, jak uplatňovat směrnici o dodržování práv duševního 
vlastnictví, [COM(2017) 708; 3]sdělení o stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je 
nezbytné k dodržení technických norem [COM(2017). 

Evropský hospodářský a sociální výbor souhlasí s cíli Komise, pokud jde o harmonizaci 
právních systémů a výklad směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví z roku 
2004, jejímž účelem je používání opatření, postupů a nápravných opatření nezbytných 
k zajištění vymáhání práv duševního vlastnictví v občanskoprávním řízení a také stanoví, 
jak vypočítat odškodnění nositelů práv duševního vlastnictví v členských státech. EHSV 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat obecný zájem společnosti jako celku díky 
spravedlivému rozdělení vytvořené hodnoty mezi různé subjekty práv duševního 
vlastnictví, aby byla zaručena prosperita Evropy, dodržování práv vlastníků práv 
duševního vlastnictví, jakož i bezpečnost a zdraví spotřebitelů. 
 

• INT/836 Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti  
on-line platforem 

On-line platformy jsou poskytovatelé služeb působící v informační společnosti, kteří 
fungují jako zprostředkovatelé v rámci daného digitálního ekosystému. Zahrnují širokou 
škálu subjektů z mnoha oblastí hospodářské činnosti, jako je elektronický obchod, 
sdělovací prostředky, vyhledávače, ekonomika sdílení, nezisková činnost, poskytování 
kulturního obsahu nebo sociální sítě. Komise se již zabývala tématem on-line platforem 
ve vztahu k jednotnému digitálnímu trhu, přičemž uznala, že účinná stimulace inovací 
v těchto hospodářských oblastech a současně přiměřená ochrana oprávněných zájmů 
spotřebitelů a uživatelů jsou nejdůležitějšími výzvami, které dnes EU řeší, aby zajistila svou 
budoucí konkurenceschopnost ve světě. Proto uvažovala o revizi směrnic o 
telekomunikacích, soukromí a elektronických komunikacích, pokud jde o postavení OTT 
on-line komunikačních služeb. 
EHSV se k tomuto sdělení již vyjádřil, přičemž zdůraznil, že řada on-line platforem je 



významným prvkem ekonomiky sdílení, a opět potvrdil své závěry o ekonomice sdílení, 
zvláště pak o ochraně spotřebitelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. 
Poukázal také na to, že je nutné zabývat se rizikem roztříštěnosti právních předpisů, a 
proto považuje za nezbytné zaujmout v EU soudržný přístup. 
Komise se nyní prostřednictvím tohoto sdělení zabývá tzv. „bojem proti nezákonnému 
obsahu on-line“, přičemž se snaží zvýšit odpovědnost on-line platforem tím, že předkládá 
soubor pokynů a zásad on-line platforem, které by měly ve spolupráci s vnitrostátními 
orgány, členskými státy a dalšími příslušnými zúčastněnými subjekty intenzivněji bojovat 
proti nezákonnému obsahu na internetu. 
 

• INT/842 Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum 
a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program 
pro výzkum a inovace  

 
Cílem návrhu EK je přijmout nové nařízení, které prodlouží všechny výzkumné činnosti 
prováděné v rámci nařízení Rady (Euratom) č. 1314/2013 o programu Evropského 
společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který 
doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace. Návrh programu 
Euratomu na období 2019–2020 doplňuje program Horizont 2020. Stanoví rozpočet na 
přímé a nepřímé akce, cíle v oblasti výzkumu a vývoje a podpůrné nástroje pro VaV. 
V souladu s článkem 7 Smlouvy o Euratomu je stávající program Euratomu (2014–2018) 
omezen na pětileté období. Účelem návrhu je zajistit plynulé pokračování programu 
v období 2019–2020. Tento přístup zajistí lepší soulad s časovým rámcem programu 
Horizont 2020. To je ještě důležitější vzhledem ke skutečnosti, že program Euratomu 
a program Horizont 2020 sledují cíle, které jsou vzájemně prospěšné. 
EHSV bere na vědomí závěry Komise týkající se průběžného hodnocení programu 
Euratomu na období 2014–2018 a zejména skutečnost, že „z analýzy Komise nelze vyvodit 
jednoznačný závěr, který by zpochybňoval strategii a formát programu na období 2014–
2018 nebo navrhoval změnu rozsahu, činností nebo způsobu provádění programu 
v období 2019–2020.“ EHSV také konstatuje, že z veřejné konzultace provedené 
v období od října 2016 do ledna 2017 za účelem dokumentace průběžného hodnocení 
programu Euratomu na období 2014–2018 a návrhu programu Euratomu na období 
2019–2020 vyplývá, že celkový ohlas byl pozitivní: 80 % respondentů souhlasilo nebo 
rozhodně souhlasilo s tím, že program je relevantní.  
 

• ECO/442 Balíček opatření týkajících se reformy DPH (I) 
Evropská komise představila soubor legislativních návrhů, jejichž cílem je 
uskutečnit největší reformu pravidel DPH v EU za poslední čtvrt století. Tato úprava 
přinese vylepšení a modernizaci tohoto systému pro příslušné orgány i pro podniky. 
Systém DPH je v EU významným zdrojem rostoucích příjmů. Jeho prostřednictvím se v 
roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, tedy 7 % unijního HDP. Tímto souborem legislativních 
návrhů Komise usiluje o dosažení dohody ohledně čtyř základních zásad neboli pilířů 
nového uceleného jednotného prostoru DPH v EU: 1/Boj proti podvodům, 2/Jednotné 
kontaktní místo, 3/Větší soudržnost, 4ú Méně byrokracie.:  

- EHSV se domnívá, že současný unijní systém DPH je velmi nejednotný a složitý, a v 
důsledku toho omezuje a narušuje obchod a investice, protože vytváří zbytečnou a 
nadměrně velkou administrativní zátěž a obchodní překážky pro podniky. 



- EHSV  vítá snahu Evropské komise o odstranění výpadku příjmů z DPH i novou 
směrnici č. 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 
poškozujícím finanční zájmy Unie., která obsahuje ustanovení, že řešením případů 
podvodů v oblasti DPH. 

- EHSV se domnívá, že orgány daňové správy by se měly zabývat otázkou, jak mohou 
nové technologie přispívat k boji proti podvodům v oblasti DPH. Digitální technologie 
také mohou být užitečným nástrojem ke snížení administrativního zatížení podniků i 
daňových správ a k zajištění nezbytné transparentnosti.  

- EHSV vyzývá všechny instituce zapojené do reformování systému DPH, aby se 
zabývaly otázkou, jak dosáhnout co nejrychlejšího zavedení společného systému pro 
služby i zboží 

- EHSV zdůrazňuje důležitost daňové neutrality mezi jednotlivými podniky a 
upozorňuje na to, že je třeba zabránit tomu, aby platby DPH nepříznivě ovlivňovaly 
likviditu některých podniků.  

 

• ECO/443 Dokončení bankovní unie (sdělení) 
Komise vyzývá k dokončení bankovní unie, aby mohla dosáhnout svého plného potenciálu. 
Jedině tak bude moci přispět ke stabilnější a odolnější hospodářské a měnové unii (HMU), 
a přitom omezit přenášení rizika na daňové poplatníky. Bude tak přínosem pro celý jednotný 
trh. Úplná bankovní unie bude spolu s unií kapitálových trhů podporovat stabilitu a integraci 
finančního systému v EU. Komise chce tímto sdělením dát nový podnět k jednáním 
o evropském systému pojištění vkladů (EDIS), navrhnout nová opatření ke snížení úvěrů 
v selhání a pomoci bankám diverzifikovat investice do státních dluhopisů a zároveň nastínit 
kroky k rychlému vytvoření společné fiskální pojistky. 
Hlavní body sdělení  

 Komise vyzývá k rychlému přijetí svého komplexního balíčku reforem, aby byla dále 
posílena odolnost evropských bank. 

 Aby Komise usnadnila vytvoření jednotného evropského systému pojištění vkladů (EDIS) 
a podpořila pokrok v probíhajících jednáních, navrhuje nyní některé kroky s ohledem na 
harmonogram a jednotlivé fáze zavádění tohoto systému.  

 Když byl zřízen jednotný mechanismus pro řešení krizí, shodly se členské státy na důležitosti 
společné fiskální pojistky pro Jednotný fond pro řešení krizí k ochraně finanční stability. 
Diskusní dokument Komise o prohloubení hospodářské a měnové unie označil za 
nejúčinnější možnost úvěrovou linku z Evropského mechanismu stability (ESM). Komise do 
nadcházejícího balíčku návrhů na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie 
zahrne návrh na transformaci ESM do Evropského měnového fondu. 

 Komise v tomto sdělení předkládá hlavní návrhy komplexního souboru opatření, která sníží 
úroveň stávajících úvěrů v selhání a předejdou jejich hromadění v budoucnu. 

 Komise s ohledem na usnadnění diverzifikace bankovních portfolií státních dluhopisů 
plánuje předložit návrh umožňující vytvoření cenných papírů krytých státními dluhopisy. 

 
EHSV vítá nový soubor opatření navržený Evropskou komisí za účelem dokončení hospodářské 
a měnové unie (HMU) a pokročení směrem k vytvoření optimální měnové zóny a požaduje 
také jeho provádění v praxi. 
EHSV podporuje různé cíle navržené v zájmu posílení jednotného mechanismu dohledu a 
jednotného mechanismu pro řešení krizí, usnadnění postupného snižování finančních rizik a v 



konečném důsledku pak i vytvoření podmínek pro zavedení celoevropského systému 
pojištění vkladů, který kromě toho, že zaručí likviditu, může převzít ztráty a dokončit třetí pilíř 
bankovní unie. 
EHSV vítá, že sdělení poskytuje prostor pro širší diskusi a odstupňovaný přístup k provádění 
evropského systému pojištění vkladů, a zdůrazňuje, že je důležité neztratit dynamiku v 
provádění bankovní unie. Výbor podporuje rozhodnutí poskytnout v první fázi pouze krytí 
likvidity, které by se postupem let zvyšovalo. Současně je třeba věnovat plnou pozornost 
vnitrostátním systémům pojištění vkladů odpovědným za krytí ztrát.  
 

• ECO/450 Podpora strukturálních reforem v členských státech 
Balíček opatření o hospodářské a měnové unii byl avizován v prohlášení předsedy Junckera o 
záměru, které vydal v souvislosti se svým projevem o stavu Unie z roku 2017, a byl podrobněji 
popsán v pracovním programu Komise na rok 2018. Tento balíček navazuje na bílou knihu o 
budoucnosti Evropy, diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie a diskusní 
dokument o budoucnosti financí EU. Evropská komise ve svém balíčku zveřejněném v prosinci 
2017 předložila dva samostatné návrhy nařízení, které mají být přijaty běžným legislativním 
postupem. Jeden se týká posílení programu na podporu strukturálních reforem zvýšením jeho 
finančního krytí a uzpůsobením jeho obecného cíle (COM(2017) 825 final). Druhý zavádí cílené 
změny do nařízení o společných ustanoveních s cílem uvolnit prostředky EU na podporu 
vnitrostátních reforem (COM(2017) 826 final).  

- EHSV podporuje návrh navýšit rozpočet programu na podporu strukturálních 
reforem a zahrnout do něj zvláštní nástroj pro provádění reformy pro tzv. „reformní 
závazky“ a zdůrazňuje, že je třeba upřednostňovat takové reformy, které mají přímé 
vedlejší účinky na další členské státy. EHSV znovu vyjadřuje svoji podporu 
strukturálním reformám zaměřeným na sociální a hospodářský rozvoj, včetně 
budování institucionálních kapacit za účelem zlepšení kvality správy.  

- EHSV současně poukazuje na to, že jeho rozsah je vzhledem k rostoucímu počtu 
žádostí z členských států nedostatečný. EHSV současně žádá Komisi, aby 
transparentně představila svůj záměr, pokud jde o rozdělení nového rozpočtu 
programu na podporu strukturálních reforem, a aby vypracovala jasná kritéria výběru. 

- EHSV zdůrazňuje význam jasné strategie na úrovni EU, jež by monitorovala pokrok a 
stupeň rozvoje v jednotlivých členských státech, ale také definovala pokyny pro 
přidělování finančních prostředků, které by zohlednily konvergenční kritéria. Kromě 
toho je potřeba zvýšit sdílení osvědčených postupů.  

• SOC/558 Hlavní směry politik zaměstnanosti 
Evropská komise navrhuje revizi hlavních směrů politik zaměstnanosti – jejich verze z roku 
2015. Tyto hlavní směry stanoví společné priority a cíle politik zaměstnanosti členských států. 
Jsou přijímány v kontextu evropské strategie zaměstnanosti, jež zemím EU poskytuje rámec 
pro sdílení informací, diskusi o jejich politikách zaměstnanosti a koordinaci těchto politik. 
Hlavní směry politik zaměstnanosti jsou neoddělitelně spjaty s hlavními směry hospodářských 
politik členských států a EU. Společně tvoří integrované hlavní směry, o něž se od roku 2010 
opírá strategie Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 
Integrované hlavní směry zahrnují čtyři hlavní směry hospodářských politik (č. 1–4) a čtyři 
hlavní směry politik zaměstnanosti (č. 5–8): 5)Podpora poptávky po pracovní síle, 6)Zlepšení 
nabídky práce: přístup k zaměstnanosti, dovednostem a kompetencím, 7)Zlepšení 
fungování trhů práce a účinnost sociálního dialogu, 8)Rovné příležitostí, podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě 



EHSV vítá návrh hlavních směrů politik zaměstnanosti a jejich sladění s evropským pilířem 
sociálních práv. Nicméně Výbor je přesvědčen, že by bylo možné učinit více, aby hlavní směry 
skutečně naplnily slib daný pilířem. EHSV v rámci pilíře a hlavních směrů politik 
zaměstnanosti podporuje zvýšený důraz na dopad a provádění, s čímž v případě potřeby 
pomáhá srovnávací přehled sociálních ukazatelů a další opatření. Důsledky těchto otázek by 
měly být součástí diskuse a procesu plánování, na nichž se podílejí členské státy a EU při 
přidělování finančních prostředků EU. 

 

• SOC/570 Budoucnost světa práce – získávání odpovídajících znalostí a dovedností  
Stanovisko bylo vypracováno na žádost BG PRES jako příspěvek ke konferenci, která proběhne 
ve dnech 21. a 22. března 2018. Nová průmyslová revoluce má potenciál zvýšit produktivitu 
a zlepšit kvalitu života i pracovních míst, pokud ji bude náležitě doplňovat rozumná kombinace 
politik pro udržitelný růst založený na inovacích a podporující začleňování. Kvalitní základní 
vzdělávání a také na vysokých standardech založená a účinná odborná příprava, celoživotní 
učení a zvyšování dovedností a získávání dovedností nových budou nezbytnými nástroji 
k tomu, aby se lidé mohli chopit budoucích pracovních příležitostí a byla podpořena 
konkurenceschopnost podniků. EHSV žádá Evropskou komisi a členské státy, aby navrhly 
cílené politiky a přijaly konkrétní opatření za účelem zlepšení a náležitého přizpůsobení 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, aby společně navrhly vnitrostátní strategie v oblasti 
kompetencí a aby uznaly právo na odpovídající odbornou přípravu pro lidi a pracovníky všech 
věkových skupin a ve všech odvětvích, a to tak, že: 

• zajistí, aby všichni občané EU měli rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání v raném věku,  
• změní orientaci vzdělávání a odborné přípravy a posílí systémy odborného vzdělávání 

a přípravy s cílem zajistit rychlé osvojování nutných dovedností, 
• podpoří kolektivní vyjednávání a sociální dialog, a to v souladu s vnitrostátními systémy 

pracovněprávních vztahů, aby bylo možné předvídat vývoj v technické a digitální oblasti, 
přizpůsobit mu dovednosti a rozvíjet školení na pracovišti, 

• budou pobízet k interakci mezi vzdělávacími institucemi a podniky, 
• zabezpečí poskytování odborné přípravy – jakož i účast na ní – pro všechny způsobem, 

jenž současně zlepší výkonnost podniků a osobní a profesní růst pracovníků. zřídí 
homogenní evropský systém hodnocení a validace neformálního a informálního učení, 

• budou pobízet k výměně pracovníků mezi podniky s cílem podpořit příležitosti pro 
„výměnu mozků“ a vytvořit platformy pro sdílení informací a osvědčených postupů. 

 

• REX/495 Nové podněty pro partnerství mezi Afrikou a EU (sdělení) 
Rok 2017 je pro partnerství mezi Evropou a Afrikou rokem určujícím. V rychle se měnících 
celosvětových souvislostech zažívá Afrika hluboké hospodářské, politické a společenské 
změny a její význam pro vnitřní i vnější rozměr bezpečnosti a prosperity Evropy se stává stále 
zřejmější. Z posílených politických a ekonomických vazeb mohou Evropa i Afrika mnoho získat, 
ale také ztratit, pokud nebudou jednat. Pátý summit EU–Afrika, který se má konat ve dnech 
29. a 30. listopadu 2017, poskytuje africkým a evropským čelným představitelům zásadní 
příležitost reagovat na tyto vyvíjející se souvislosti a proměnit a prohloubit partnerství mezi 
EU a Afrikou.  
EHSV hodlá k summitu také přispět, a to prostřednictvím prohlášení, které bude přijato 
na 4. schůzi hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky ve dnech 16. a 17. listopadu 
2018 v Abidžanu. Ve společném sdělení se navrhuje oživený rámec společné akce, který by EU 



a její členské státy mohly předložit na summitu. Předpokládá silnější, hlubší a dynamičtější 
strategické partnerství pro větší prosperitu a stabilitu na obou světadílech. Stanoví politické 
priority a výchozí soubor konkrétních iniciativ na období 2018–2020 a následující roky, které 
je třeba koordinovat a posílit ve spolupráci s členskými státy EU a dále rozvíjet společně 
s africkými partnery jako odpověď na program Agenda 2063, který vypracovala sama Afrika, 
a na základě Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU z roku 2016. Věnuje 
zvláštní pozornost ambicím a potřebám mladých lidí, jejichž zapojení do celkového postupu 
bude silně podporováno. 
 
Vladimíra Drbalová, členka EHSV 

https://www.au.int/web/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_en.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_cz_version.pdf

