Podrobně k stanoviskům přijatým na 536. Plenárním zasedání EHSV:
•

INT/847 Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) / Rozšíření
Nařízení (ES) č. 924/2009 o přeshraničních platbách vyrovnalo v rámci EU poplatky za
přeshraniční platby v eurech v Unii s poplatky za domácí platby v eurech. Členské státy mimo
eurozónu, ač se na ně toto nařízení vztahuje, neměly z účinků nařízení prospěch: v těchto
členských státech jsou domácí platby v eurech buď velmi drahé, nebo jednoduše neexistují.
Členským státům mimo eurozónu byla navržena možnost rozšíření působnosti nařízení (ES)
č. 2560/2001 a nařízení (ES) č. 924/2009, kterým bylo první nařízení nahrazeno, i na jejich
národní měnu. Tuto možnost však využilo pouze Švédsko. EHSV:
‒
‒
‒
‒
‒

vítá předložený návrh, díky němuž se sníží poplatky za přeshraniční platby v eurech
v členských státech mimo eurozónu a požaduje rychlé provedení tohoto návrhu;
považuje toto prohloubení jednotného trhu a pozitivní ekonomické důsledky, které to
s sebou přinese, za důležité;
v eurech v EU byly považovány za platby domácí;
žádá, aby se věnovalo více pozornosti aspektu poplatků, jimž budou příslušné banky
v důsledku tohoto návrhu čelit;
domnívá se, že nové, dodatečné povinnosti týkající se transparentnosti jsou na místě,
protože spotřebitelům umožní zvolit si u těchto operací správnou variantu za přiměřenou
cenu a poukazuje na to, že to skýtá bezpochyby velkou příležitost k efektivní a jasné
komunikaci se všemi občany Unie, aby se ukázalo, že EU přináší všem pozitivní změny
a řeší každodenní problémy.

• INT/862 Celní kodex Unie
Poté, co vstoupila v platnost nová podstatná ustanovení nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví
celní kodex Unie (CKU), byly na základě procesu pravidelných konzultací s členskými státy a zástupci
podnikatelského prostředí identifikovány chyby a technické nedostatky, které je třeba v zájmu
zajištění právní jistoty a konzistentnosti odstranit. Evropská komise proto připravila tento návrh na
změnu CKU s cílem napravit tyto technické chyby a opomenutí a rovněž sladit CKU s mezinárodní
dohodou, která nebyla platná v době přijetí CKU, a sice Komplexní hospodářskou a obchodní
dohodou mezi Kanadou a EU (CETA). Návrh je rovněž odpovědí na žádost Itálie o zahrnutí obce
Campione d’Italia a italských vnitrozemských vod Luganského jezera do celního území EU. EHSV
podporuje navrhovaný právní rámec, což znamená:
−
−
−
−

•

změny technických předpisů a pravidel celního kodexu Unie (CKU),
nápravu technických chyb a opomenutí tak, aby došlo ke sladění kodexu s Komplexní
hospodářskou a obchodní dohodou Kanada-EU (CETA),
začlenění enkláv obce Campione a teritoriálních vod Luganského jezera do celního území Unie,
jak to požaduje zúčastněný členský stát.
Výbor považuje za nezbytné, aby Unie a země, s nimiž uzavřela dohody o volném obchodu,
podpořily tento společný závazek posílit volný a spravedlivý obchod v dynamické a na
budoucnost orientované společnosti.
ECO/451 Balíček předpisů v oblasti úvěrů v selhání
Ve druhé zprávě o pokroku při snižování úvěrů v selhání v Evropě Komise ukazuje, že podíl úvěrů
v selhání poklesl ve 3. čtvrtletí 2017 na 4,4 %, což je meziroční snížení o zhruba jeden procentní
bod a nejnižší úroveň od 4. čtvrtletí 2014. Celkový objem úvěrů v selhání v EU však stále jasně
převyšuje úrovně z předkrizového období (910 miliard EUR). Zdrojem obav jsou i nadále
nerovnoměrné podíly úvěrů v selhání v rámci EU, jež se pohybují od 0,7 % do 46,7 %, a pomalý
pokrok v některých členských státech.

Komise 14. března předložila balíček opatření k řešení problematiky úvěrů v selhání v EU.
Součástí balíčku je nařízení, kterým se mění nařízení o kapitálových požadavcích, směrnice
o obsluhovatelích úvěrů, kupujících úvěry a o vymáhání kolaterálu a nezávazné pokyny
k zakládání vnitrostátních společností spravujících aktiva :
1.
2.
3.
4.

Zajištění dostatečného krytí ztrát bankami pro budoucí úvěry v selhání
Poskytování efektivnějšího zpětného získání hodnoty ze zajištěných úvěrů
Vytvoření sekundárního trhu s úvěry v selhání
Poskytování technických pokynů, jak zakládat vnitrostátní společnosti spravující aktiva

EHSV vítá balíček Komise, který je ústředním prvkem úsilí EU o řešení přetrvávajících problémů
týkajících se úvěrů v selhání a má zásadní význam pro dosažení pokroku na cestě k bankovní unii.
Finanční instituce EU učinily pokrok jak z hlediska kvality úvěrového portfolia, tak z hlediska
celkového objemu úvěrů v selhání, jsou však zapotřebí dodatečná opatření na úrovni EU, která
zabrání budoucímu nahromadění těchto úvěrů.
•

ECO/452 Odstranění překážek přeshraniční distribuce investičních fondů
Investiční fondy jsou investičními produkty, jež jsou vytvářeny s cílem dát dohromady kapitál
investorů a kolektivně tento kapitál investovat prostřednictvím portfolia finančních nástrojů, jako
jsou akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry. Investiční fondy hrají zásadní roli, pokud jde o to
usnadnit nashromáždění osobních úspor, ať už na rozsáhlé investice nebo na důchod.
Navrhované nařízení má za cíl: zvýšit transparentnost sladěním vnitrostátních požadavků na
nabízení a regulačních poplatků, zajistit větší soulad, pokud jde o způsob stanovování regulačních
poplatků a harmonizovat proces a požadavky na kontrolu marketingových materiálů příslušnými
vnitrostátními orgány.
Navrhovaná směrnice má za cíl: harmonizovat podmínky, za jakých investiční fondy mohou
ukončit nabízení na některém vnitrostátním trhu, umožnit správcům aktiv, aby ve vymezených
případech přestali nabízet určitý investiční fond v jednom nebo několika hostitelských členských
státech, a umožnit evropským správcům aktiv, aby otestovali zájem potenciálních profesionálních
investorů o nové investiční strategie prostřednictvím předběžného nabízení.

•

ECO/453 Evropský rámec pro kryté dluhopisy
Kryté dluhopisy jsou finanční nástroj zajištěný samostatným portfoliem aktiv, na něž mají
investoři přednostní nárok v případě úpadku emitenta. Do krytých dluhopisů obvykle investují
institucionální investoři, jako jsou banky, penzijní fondy, pojišťovny nebo správci aktiv, kteří
vyhledávají dlouhodobé investice s nízkým rizikem. Kryté dluhopisy jsou pro investory obvykle
považovány za bezpečnější ve srovnání s jinými mechanismy, jako je sekuritizace, zatímco
emitující banky mohou získat nákladově efektivní financování. Navrhovaná směrnice: poskytuje
společnou definici krytých dluhopisů, která bude pevným odkazem pro účely obezřetnostní
regulace, definuje strukturální vlastnosti tohoto nástroje (dvojí postih, kvalita aktiv zajišťujících
kryté dluhopisy, požadavky na likviditu a transparentnost atd.), definuje úkoly a povinnosti při
dohledu nad krytými dluhopisy a stanovuje pravidla umožňující využití označení „evropské kryté
dluhopisy“.
EHSV vítá návrhy týkající se krytých dluhopisů a vyzývá, aby bylo učiněno vše pro to, aby bylo
urychleně dosaženo pokroku, zejména proto, že tyto návrhy přispívají k dosažení cílů vytvoření
unie kapitálových trhů a dokončení hospodářské a měnové unie. Kromě toho podporují kryté
dluhopisy přeshraniční finanční operace, a tedy také větší sdílení rizik soukromým
sektorem.Vzhledem k tomu, že některé členské státy EU mají tradičně velmi silnou pozici na
mezinárodních a globálních trzích, je třeba stávající návrhy využít nejen proto, aby byla tato
vedoucí pozice potvrzena, ale tam, kde je to možné, také posílena.

•

ECO/454 Finanční technologie (FinTech) (sdělení)
Ambicí akčního plánu pro finanční technologie je, aby se finančnímu sektoru podařilo využít
rychlý pokrok v oblasti nových technologií, například technologie blockchain, umělé inteligence
a cloudových služeb. Akční plán je součástí úsilí Komise o vytvoření unie kapitálových trhů a
opravdu jednotného trhu s finančními službami pro spotřebitele. Plán je zároveň spojený s
budováním jednotného digitálního trhu. Komise usiluje o to, aby byly právní předpisy EU více
orientované na budoucí trend a reagovaly na rychlý technologický rozvoj. Výbor podporuje akční
plán Komise pro finanční technologie a domnívá se, že rozvoj finančních technologií („FinTech“)
může evropským podnikům a jejich zákazníkům přinést řadu výhod.
Výbor se domnívá, že opatření obsažená v akčním plánu, jež se týkají zvyšování kybernetické
bezpečnosti a odolnosti finančního odvětví, jsou důležitá, ale musí být doplněna předpisy, které
zajistí jednotnost ve vývoji FinTech v EU. Výbor se rovněž domnívá, že úroveň předpisů týkajících
se FinTech by měla být rovnocenná úrovni předpisů ve finančním odvětví, zejména pokud jde
o kybernetickou odolnost a bezpečnost.

•

ECO/455 Skupinové a vzájemné financování
Tato iniciativa je součástí priority Komise spočívající ve vybudování unie kapitálových trhů, jejímž
cílem je rozšířit přístup k financování pro inovativní podniky, startupy a jiné nekotované
společnosti. Přístup k financování je pro tyto podniky i nadále obtížný, zejména v případě, že
přecházejí z fáze zahájení činnosti do fáze rozšíření, a to v důsledku strukturálních informačních
asymetrií. Nadměrné využívání krátkodobých nezajištěných bankovních úvěrů je často nákladné.
Jakožto nová forma finanční služby, kterou umožnily technologie, má skupinové financování
potenciál pomoci lepšímu párování investorů s podnikatelskými projekty, které potřebují
financování. Platformy skupinového financování vystupují jako zprostředkovatelé mezi investory
a podniky a umožňují investorům snadněji určovat a podporovat projekty, o které mají zájem.
Skupinové financování se může stát důležitým zdrojem nebankovního financování a podpořit tak
obecné cíle unie kapitálových trhů, které spočívají v podpoře udržitelnější finanční integrace
a soukromých investic ve prospěch tvorby pracovních příležitostí a hospodářského růstu.
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) obzvlášť vítá tyto návrhy na vytvoření podpůrného
rámce pro operace skupinového financování prostřednictvím 29. režimu. Výbor také naléhá na
to, aby se na této záležitosti v zájmu dosažení dobrého výsledku začalo rychle pracovat, a to
zejména nyní, kdy je součástí širšího rámce, na kterém Výboru velmi záleží.
Je rovněž potěšující zjistit, že se věnuje pozornost financování malých, mladých a inovativních
podniků. Jako součást jejich eskalátoru financování je pro ně skupinové financování důležité
zejména v okamžiku, kdy přecházejí z fáze zahájení činnosti do fáze rozšiřování a nemají vždy k
dispozici tradiční financování. Současně se vytvoří více investičních příležitostí pro investory,
které budou také lepší.

•

ECO/459 Zdanění zisků nadnárodních společností plynoucích z digitální ekonomiky
Dne 21. března 2018 Evropská komise vydala legislativní balíček s cílem zajistit, aby digitální
společnosti odváděly spravedlivou část zisku na daních. Stávající daňová pravidla však nebyla
navržena tak, aby zohledňovala digitální podniky, které v současné době představují 9 z 20
největších společností na světě měřeno podle tržní kapitalizace. K předmětným 2 legislativním
návrhům, které jsou základem tohoto balíčku, zaujala Komise následující přístup:
Komise v prvé řadě považovala za nejlepší dlouhodobé řešení navrhnout směrnici o společné
reformě evropských pravidel uplatňovaných při zdanění příjmu právnických osob z digitálních
aktivit, která stanoví:

•
•

pravidla stanovení zdanitelného vztahu u digitálních podniků obchodujících přes hranice
v případech neexistence fyzické obchodní přítomnosti;
zásady pro připisování zisku digitálním podnikům, jež by lépe odrážely tvorbu hodnot
digitálních obchodních modelů, které se výrazně opírají o nehmotná aktiva.
Tato opatření by se vztahovala na společnosti, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

•
•
•

její roční příjmy v členském státě přesahují 7 milionů eur;
má v členském státě za daňové období více než 100 000 uživatelů;
za daňové období uzavřela s uživateli z řad podniků více než 3 000 obchodních smluv na
poskytování digitálních služeb.
Dále Komise navrhla prozatímní daň z některých příjmů z digitálních činností, která by členským
státům umožnila okamžitě ji začít využívat jako zdroj příjmů a použít ji na nejnaléhavější
nedostatky a mezery v oblasti zdanění digitálních činností.

•
•
•

Tato nepřímá daň by se vztahovala na aktivity, s nimiž jsou spojené příjmy
z prodeje reklamního prostoru na internetu;
z digitálních zprostředkovatelských aktivit, které uživatelům umožňují komunikovat s jinými
uživateli a které mezi nimi mohou usnadnit prodej zboží a služeb;
z prodeje dat získaných z informací od uživatelů.
EHSV vítá, že Komise vyvíjí iniciativy týkající se digitální daně, a dává tak další podnět
k mezinárodním diskusím, neboť dává jasný příklad toho, jakým způsobem by bylo možné změnit
stávající daňové zásady.
Výbor je přesvědčen, že je velmi důležité vypracovat nové zásady pro přisuzování zisku
společností jednotlivým zemím EU a pro jeho zdanění, a to v rámci dialogu s obchodními
partnery, aby se tak zamezilo jakékoli eskalaci obchodního a daňového napětí mezi významnými
světovými hospodářskými aktéry.
EHSV se domnívá, že posouzení dopadů by mělo být doplněno o analýzu toho, jaký dopad bude
mít dočasné opatření na investice, začínající podniky, pracovní místa a růst. Posouzení dopadů
musí rovněž ukázat, jak návrh ovlivní malé a střední podniky.
Dočasné opatření, které Komise navrhuje ke zdanění určitých digitálních služeb, zdaňuje místo
zisku společností jejich obrat. EHSV zdůrazňuje, že tento přístup se liší od celosvětového systému
daní z příjmu právnických osob, který je založen na zdanění zisků, ale uznává, že digitální
společnosti bez jakékoli fyzické přítomnosti nebudou v zemích prodeje podléhat zdanění příjmů
právnických osob.
Výbor se obává, že tento přesun zdanění bude výhodný pro větší ekonomiky s velkým množstvím
spotřebitelů na úkor menších vývozních ekonomik. EHSV zdůrazňuje, že každé řešení, ať už
krátkodobé či dlouhodobé, týkající se zdanění digitálních obchodních modelů musí vést ke
spravedlivým a rovným hospodářským výsledkům pro všechny ekonomiky v EU.
EHSV zdůrazňuje, že při posuzování skutečné míry zdanění digitálního sektoru je třeba zohlednit
změny v daňových zákonících, k nimž dochází kvůli probíhajícímu zavádění pravidel v oblasti
eroze základu daně a přesouvání zisku, a zejména je třeba brát v potaz skutečnost, že Spojené
státy z důvodu změn ve svém daňovém zákoníku výrazně zvýšily úroveň zdanění vlastních
digitálních podniků, které působí v EU.
EHSV konstatuje, že neexistuje žádné ustanovení o skončení platnosti ani jiný mechanismus,
který by zajistil, že dočasné daňové opatření bude odvoláno, jakmile bude nalezeno
dlouhodobější řešení. EHSV důrazně vybízí Radu, aby taková pravidla vytvořila, jestliže má být
takovéto dočasné opatření zavedeno. Evropa musí zároveň během probíhajících diskusí v rámci
OECD dospět ke společnému postoji.

•

−
−

−
−
−

−

•

SOC/578 Řízení transformačních procesů v digitalizovaném světě práce (průzkumné stanovisko
na žádost rakouského předsednictví)
Úřad spolkového kancléře Rakouska předložil dne 12. února 2018 čtyři návrhy témat pro
průzkumná stanoviska, která mají být vypracována v souvislosti s nadcházejícím rakouským
předsednictvím. Mezi nimi byl i návrh na vypracování stanoviska s názvem „Koncepce EU v
oblasti řízení transformačních procesů v digitalizovaném světě práce – významný příspěvek k bílé
knize o budoucnosti světa práce“. Očekává se, že stanovisko bude sloužit jako podklad pro
neformální zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
ve dnech 19. a 20. července 2018. Digitalizovaný svět práce bude totiž vyžadovat řádné řízení
transformačních procesů, a to nikoli pouze ze strany podniků, ale také ze strany lidského kapitálu.
Podniky musí na jedné straně stanovit a posoudit nové potřeby a vypracovat prováděcí plán pro
kontrolu rizik a snížení nákladů transformačních procesů. Zaměstnanci by na druhé straně měli
být podporováni v tom, aby přijali skutečnost, že realita již nebude taková, jak byli zvyklí, a
pomocí vhodného poradenství a odborné přípravy se přizpůsobili nové situaci, a mohli tak využít
nabízených příležitostí a rozvíjet se. EHSV:
podporuje spravedlivou digitální transformaci, jež se opírá o dodržování evropských hodnot,
které prosazují plnou zaměstnanost, pokrok v sociální oblasti, vysokou míru ochrany a zmírnění
chudoby a nerovností;
požaduje, aby nesmírné možnosti, které s sebou nové technologie nesou, byly ku prospěchu
všem – pracovníkům, občanům i podnikům. Tento vývoj nesmí mít pro nikoho negativní důsledky.
Politiky musí být přednostně zaměřeny na posílení situací jednotlivců, aby všichni občané získali
kvalitní dovednosti;
se domnívá, že prioritním úkolem je aktualizace dovedností evropských pracovníků, a to zejména
těch, jimž jejich úroveň kvalifikace a zastaralé dovednosti nedovolují zastávat nová pracovní
místa nebo ta, která se v důsledku technologií změní;
dodatečné zdroje mohou spočívat ve větší produktivitě, kterou s sebou nese digitalizace.
EHSV doporučuje, aby byl na úrovni jednotlivých odvětví a podniků uspořádán sociální dialog
týkající se rozdělování přidané hodnoty s cílem dohodnout se na způsobu jejího využití;
co se týče umělé inteligence, EHSV podtrhuje, že neprůhlednost fungování algoritmů a způsob,
jakým provádějí rozhodnutí, která unikají lidské kontrole, představují pro EU obrovské výzvy
a zároveň vyvolávají zásadní otázky ohledně toho, v jaké společnosti chceme žít. Přístup, kdy má
člověk nad strojem kontrolu, je zásadní;
podporuje všeobecné strategické rámce pro umělou inteligenci, které EU poskytují konkurenční
výhodu, a prosazuje rozvoj sociálně odpovědné a veřejně prospěšné umělé inteligence;
NAT/722 Rámec pro sledování oběhového hospodářství (sdělení
Komise uvádí, že přechod na oběhové hospodářství je obrovská příležitost, jak naše
hospodářství transformovat a učinit je udržitelnějším, přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu a
k zachování světových zdrojů, vytvořit pracovní místa na místní úrovni a zajistit Evropě
konkurenční výhody ve světě, který prochází dalekosáhlými změnami. Význam oběhového
hospodářství pro evropský průmysl byl nedávno zdůrazněn v obnovené strategii průmyslové
politiky EU. Přechod na oběhové hospodářství rovněž přispěje ke splnění cílů Agendy pro
udržitelný rozvoj 2030.
Rámec pro sledování oběhového hospodářství vychází ze stávající srovnávací tabulky účinnosti
zdrojů a srovnávací tabulky pro suroviny, které Komise v posledních letech vypracovala, a tyto
srovnávací tabulky doplňuje. Rámec naleznete na internetové stránce, kde jsou k dispozici
všechny ukazatele, které budou průběžně aktualizovány. Rámec pro sledování si klade za cíl
měřit pokrok na cestě k oběhovému hospodářství tím, že obsáhne jeho různé dimenze ve všech
fázích životního cyklu zdrojů, produktů a služeb, a zachovává logiku a strukturu akčního plánu
pro oběhové hospodářství. Komise vypracovala rovněž průvodní dokument, jenž objasňuje

metodiku použitou při výběru ukazatelů a obsahuje analytický popis každého z nich.
EHSV vítá sdělení o sledování implementace oběhového hospodářství (COM(2018) 29 final)
a považuje ho za důležitý krok navazující na akční plán pro oběhové hospodářství, jak doporučil
ve stanovisku Balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství. Toto sdělení je dobrým
výchozím bodem, chybí v něm však některé důležité a nezbytné ukazatele:
-

ekodesign
vývoj (nových) podnikatelských modelů
ekonomika sdílení
sociální ukazatele
údaje o emisích
EHSV poukazuje na to, že ačkoli je poradní institucí orgánů EU, nebyl během procesu
konzultace k vývoji těchto ukazatelů konzultován.
Oběhové hospodářství má vazbu na nízkouhlíkové hospodářství a na cíle udržitelného rozvoje,
a monitorovací ukazatele by tuto skutečnost měly odrážet. Sledování musí přestat být
přehnaně zaměřené na odpad.
Definice „odvětví oběhového hospodářství“ je úzká a měla by být dále rozvedena, jelikož
ovlivňuje několik ukazatelů.
Nedostatek údajů v určité oblasti by neměl být důvodem pro vyloučení. Mělo by se výslovně
určit, jaké údaje chybí, a k jejich získání by se měly vypracovat příslušné strategie. Pokud se
budeme i nadále omezovat na tradiční staré údaje, nebudeme přesně měřit přechod na nový
ekonomický model.
V politikách a předpisech jsou rozpory, které pro podniky představují překážky v přechodu
k modelu oběhového hospodářství. Mapování těchto rozporuplností by mělo být součástí
rámce pro monitorování.
Měl by existovat samostatný ukazatel pro sledování toho, jak se využívají veřejné prostředky.
Investice, které byly realizovány specificky do iniciativ v oblasti oběhového hospodářství, by
měly automaticky provázet příslušné údaje, které by mohly být použity pro vývoj tohoto
ukazatele. Je ovněž důležité sledovat „utracené peníze“ a „investované peníze“.
Jako prostředek zaručení účasti aktivních zainteresovaných stran na tomto poli by se měla
využívat Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství a měla by se
sestavit a zavést komunikační strategie s konkrétními cíli, díky níž se toho dosáhne.
Mělo by se měřit zvyšování povědomí a vzdělávání spotřebitelů a uživatelů, aby se zaručilo
lepší pochopení úlohy spotřebitelů v oběhovém hospodářství a v toku materiálů. Měla by se
stimulovat a měřit infrastrukturní podpora, jež umožňuje spotřebitelům zlepšit jejich chování,
pokud jde o účinné využívání zdrojů, a činnosti, které podporují přechod od „spotřebitele“
k „uživateli“.

•

TEN/661 Úloha dopravy při plnění cílů udržitelného rozvoje a z toho plynoucí důsledky pro
tvorbu politik EU (stanovisko z vlastní iniciativy
Žádný z cílů udržitelného rozvoje OSN není specificky zaměřen na dopravu a mobilitu, ale
doprava implicitně souvisí s několika cíli. Doprava má ve vztahu k cílům udržitelného rozvoje
různé úkoly: umožňuje dosažení mnoha z nich a řada cílů naopak může přispět k předpokladům
dopravy. Kromě toho některé cíle stanovují pro dopravu požadavky a omezení.
Vytváření politik v oblasti dopravy v EU je stále založeno na uzavřených postupech, což činí
přístupy a iniciativy poněkud roztříštěnými. Například tržní otázky jsou součástí dopravní
politiky, zatímco otázky klimatu a energií jsou řešeny v rámci energetické unie. Toto stanovisko
poskytne průřezový přístup k dopravě a udržitelnému rozvoji, s cílem je nalézt přístupy
a řešení, která povedou k hospodářským, sociálním a environmentálním přínosům současně.

Cílem stanoviska z vlastní iniciativy je :
a) zjistit, jak doprava přispívá k dosahování cílů udržitelného rozvoje, a rovněž jak cíle udržitelného
rozvoje mohou být prospěšné pro dopravu nebo ji mohou vytvářet;
b) analyzovat možné důsledky vazby mezi dopravou a cíli udržitelného rozvoje pro politiky EU
související s dopravou jak ve vnitrostátním, tak i v celosvětovém měřítku;
c) připravit stanoviska a návrhy EHSV, jak by tyto vazby měly být zohledněny v politikách EU a při
tvorbě politik.
Doprava je klíčovým prvkem, který umožňuje plnění několika cílů udržitelného rozvoje. Výrazně
přispívá k cílům udržitelného rozvoje v oblasti hospodářského rozvoje, průmyslu a malých a středních
podniků a také obchodu a investic. Proto také pomáhá plnit cíle udržitelného rozvoje, které se
zaměřují na podporu zaměstnanosti a životních podmínek a zmírňování nerovností a vyloučení.
Doprava však přináší v oblasti cílů udržitelného rozvoje také řadu výzev,, jako je potřeba snížit
dopady na klima a životní prostředí, zlepšit dopravní systémy a bezpečnost silničního provozu a řešit
obavy týkající se pracovních míst a důstojné práce.
EHSV vyzývá Komisi, aby vypracovala nový, integrovaný politický rámec pro příští generaci dopravní
politiky. Kromě toho vyzývá Komisi, aby posoudila ukazatele cílů udržitelného rozvoje z hlediska
dopravy a podpořila rozvoj ukazatelů, které budou relevantní, budou poskytovat realistický
a informativní obraz vývoje a budou v souladu s integrovaným přístupem.
Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

