Na 538. Plenárním zasedání byla projednána a prodiskutována tato stanoviska relevantní pro
zaměstnavatele a podnikatele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOC/588 Balíček předpisů týkajících se vzdělávání
SOC/597 Evropský sociální fond +
INT/841 Balíček opatření týkajících se evropského práva obchodních společností
INT/858 Horizont Evropa
INT/859 Program pro jednotný trh
ECO/470 Program Fiscalis na období 2021–2027
ECO/472 Program na podporu reforem
ECO/474 Program InvestEU
TEN/669 Provádění projektů TEN-T
TEN/677 Program Digitální Evropa
CCMI/161 Průmyslová politika do roku 2030
ECO/456 Akční plán udržitelného financování
ECO/462 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti po roce 2020
SOC/593 Posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU

Blíže k některým projednaným a přijatým stanoviskům:
• SOC/588 Balíček předpisů týkajících se vzdělávání
Takzvaný první balíček týkající se Evropského prostoru vzdělávání navrhl doporučení Rady
COM(2018) 23, které navázalo na Pařížské prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot
svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání, které učinili ministři školství v roce
2015. Bylo oznámeno ve sdělení Komise COM(2016) 379 ze dne 14. června 2016. Dne 22. května
zveřejnila Komise druhý balíček předpisů týkajících se vzdělávání včetně dalších návrhů na vytvoření
Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Toto stanovisko EHSV zahrnuje druhý balíček předpisů
týkajících se vzdělávání, který se soustředí na další výzvy, které je třeba řešit v zájmu dosažení vysoce
kvalitního a inkluzivního Evropského prostoru vzdělávání, jako je jazykové vzdělávání, automatické
vzájemné uznávání sekundárního vzdělávání a kvalitní předškolní vzdělávání. EHSV:
− vítá tuto iniciativu jako další krok k provádění evropského pilíře sociálních práv v zájmu
zajištění práva na rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, odborné přípravě
a celoživotnímu učení. Je to nezbytné pro další a užší spolupráci mezi členskými státy, přičemž
se zajistí jejich vnitrostátní pravomoci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního
učení;
− domnívá se, že by nová iniciativa měla být součástí dlouhodobé vize politik EU v oblasti
celoživotního vzdělávání, vzdělávání v celé šíři života a odborné přípravy v rámci strategie
Evropa 2020 a strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy (ET 2020) a sloužit jako příprava na další strategie EU. zdůrazňuje, že vzdělávání by
se mělo soustředit v první řadě na holistické studium, demokratické občanství a společné
evropské hodnoty s cílem zajistit mír, bezpečnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát,
solidaritu a vzájemný respekt, otevřené trhy, udržitelný růst a sociální začleňování
a spravedlnost za současného respektování a obohacování kulturní rozmanitosti a posilování
smyslu pro sounáležitost;
• SOC/597 Evropský sociální fond +
Dne 2. května 2018 Evropská komise vydala sdělení týkající se jejích návrhů na víceletý finanční rámec
na období 2021–2027 a posléze 1. června zveřejnila nařízení o VFR a o Evropském sociálním fondu
plus. Na žádost Evropského parlamentu by měl být rozpočet EU navýšen na 1,3 % HDP
(návrh představuje navýšení o 1,08 %) a v zájmu stabilizace financování nových činností a řešení
nových vnitřních problémů je rovněž zapotřebí reformovat systém vlastních zdrojů. EHSV:

−

−

vítá Komisí navržený Evropský sociální fond plus (ESF+), jehož cílem je zlepšit soulad
a součinnost mezi nástroji EU tím, že sloučí několik fondů EU a zjednoduší některé postupy.
Evropa potřebuje rozumnou kombinaci hospodářských, investičních a sociálních politik, aby
si zachovala konkurenceschopnost ve světovém hospodářství a zajistila kvalitní pracovní
místa, kvalitní všeobecně dostupné a přístupné vzdělávání a odbornou přípravu a také rovný
přístup ke zdravotním službám, sociální začleňování a aktivní zapojení do společnosti. Je nutné
přijmout nový rozpočet, jenž bude moci reagovat na významné výzvy, jako je nezaměstnanost
mladých lidí, nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, dlouhodobá
nezaměstnanost, rychle se měnící trh práce a dopad nových forem práce na lidi.
je současně kritický, protože se v něm stanoví finanční omezení politiky soudržnosti EU.
Pokud jde konkrétně o fond ESF+, pokles v reálných hodnotách činí 6 %. EHSV navíc nesouhlasí
s odstraněním minimálního podílu financování politiky soudržnosti v rámci fondu ESF+
(v současné době stanoveného na 23,1 %). S ohledem na to, že fond ESF+ je hlavním finančním
nástrojem pro provádění evropského pilíře sociálních práv, EHSV požaduje, aby 30 % celkových
prostředků na politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti bylo vyčleněno na fond ESF+
a aby v rámci fondu ESF+ bylo 30 % prostředků přiděleno na opatření v oblasti sociálního
začleňování.

• INT/841 Balíček opatření týkajících se evropského práva obchodních společností
Komise předkládá komplexní soubor opatření pro spravedlivá, zmocňující a moderní ustanovení práva
obchodních společností v EU. Právo obchodních společností EU v současné době zahrnuje určité prvky
digitalizace jako povinnost členských států zpřístupnit online údaje o kapitálových společnostech.
Tyto požadavky jsou však omezené a chybí jim přesnost, což vede k velmi rozdílnému provádění na
vnitrostátní úrovni.
Cílem návrhu je zajistit více digitálních řešení pro společnosti na jednotném trhu a rovnější
příležitosti pro společnosti v EU a zároveň zajistit, aby členské státy měly potřebnou flexibilitu
k přizpůsobení vnitrostátních systémů a k zachování svých právních tradic. Členské státy by měly
umožnit a prosazovat nenarušené využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních
společností, tak aby mohly přenést své nynější systémy kontrol ex ante do digitálního věku.
Obecným cílem tohoto návrhu je zajistit bezproblémové fungování jednotného trhu po celou dobu
trvání životního cyklu společnosti při jednání s orgány správy ohledně zápisu společností a poboček
do rejstříku a ukládání údajů, a to na celém území EU. EHSV:
− vítá návrhy Komise jakožto komplexní přístup, jehož cílem je vyvažovat a chránit oprávněné
zájmy a potřeby všech zainteresovaných stran, malých a středních podniků, menšinových
společníků, věřitelů a zaměstnanců.
− je toho názoru, že nedávno předložený legislativní návrh týkající se mobility společností
představuje vhodnou příležitost k tomu, aby byla zahájena další diskuse o požadavcích
a účinnosti evropského práva obchodních společností v digitální éře. Tím by měly být
vyslechnuty postoje všech zainteresovaných stran, například zaměstnanců a celé společnosti.
− podporuje návrhy, které zlepšují mezinárodní konkurenceschopnost malých a středních
podniků, snižují náklady, harmonizují a zjednodušují postupy zápisu do rejstříku, ukládání
změn a přeměn společností. Považuje za účelné, aby Komise členským státům poskytla vodítka
k tomu, jak směrnice provést ve vnitrostátním právu.
•

INT/858 Horizont Evropa

EHSV vítá návrh na nový evropský program v oblasti výzkumu a inovací, který má v období 2021–
2027 podpořit a povzbudit výzkum a inovace na úrovni EU, a jeho hlavní součásti, zejména zaměření
na otevřenou vědu, globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu i otevřené inovace. Program
Horizont Evropa zřejmě odráží prioritu Komise, kterou je vytvoření inovačního a vědeckého
ekosystému, díky kterému by EU mohla zlepšovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím

strukturálních opatření s hospodářským a společenským dopadem. To potvrzuje nejen navrhované
navýšení finančního balíčku, ale i činnosti plánované v rámci tří pilířů programu. EHSV:
− vítá skutečnost, že Evropská komise jasně uvedla, že výzkum a inovace musí být
i nadále důležitou prioritou EU i v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem
na období 2021–2027. EHSV je velmi potěšen, že mnohá z doporučení Výboru pro hodnocení
programu Horizont 2020 v polovině období byla přijata v oblastech, jako jsou kooperativní
výzkum a mobilita, jakož i kroky k posílení inovací, překonání rozdílů mezi regiony, podpora
činností v oblasti vědy a inovací mezi občany, náprava nízké míry úspěšnosti a snížení
administrativní zátěže.
− zdůrazňuje, že věda, výzkum a inovace musí představovat klíčové prvky pro budování
Evropského společenství, a proto podporuje přístup programu Horizont Evropa spočívající
v přibližování těchto aktivit a úspěchů občanům. Proto musí být účinná komunikace jak
o příležitostech programu, tak o účincích inovací a výzkumu na životy občanů součástí
strategie, která má pro toto úsilí zajistit větší podporu členských států.
− EHSV podporuje plán, aby mise v oblasti výzkumu a inovací byly součástí strategie
programu Horizont Evropa, který pomůže dosahovat výsledků výzkumu a inovací
s větším dopadem a skutečně změnit způsob, jakým občané vnímají vědu a její dopady
na svůj každodenní život.
− vyzývá, aby byly neodkladně určeny strategické mise, které dokážou stimulovat výzkumné
a inovační ekosystémy v celé Evropě a které podpoří spolupráci ve výzkumu jakožto hlavní
hybnou sílu pro poskytování vědomostí a vytváření dopadu. Mise by se měly zaměřovat
na konkrétní, kvantifikovatelné a dosažitelné cíle, měly by být otevřené všem možným
účastníkům a pojímat excelenci z různých částí Evropy.
• INT/859 Program pro jednotný trh
Jednotný trh představuje důležitý základ pro tvorbu hospodářského růstu a konkurenceschopnosti.
Významným způsobem se podílí na tvorbě pracovních míst a poskytuje spotřebitelům široký výběr
zboží a služeb a může také sloužit jako základ pro budování prosperity v Evropské unii.EHSV:
− v zásadě vítá začlenění pěti předchozích programů (jakož i evropského statistického
programu, jenž se však netýká pouze jednotného trhu) a řady rozpočtových položek do
programu pro jednotný trh, jelikož se dá očekávat, že to vytvoří synergie a zlepší
nákladovou efektivitu.
− souhlasí s Komisí, že je třeba odstranit stávající překážky a pokročit s tvorbou,
prováděním a prosazováním práva Unie v oblastech vnitřního trhu. Platí to především
pro oblasti zboží a služeb, zadávání veřejných zakázek, dozoru nad trhem, práva
obchodních společností, smluvního práva a mimosmluvních závazků, boje proti praní
peněz, volného pohybu kapitálu, finančních služeb a hospodářské soutěže a vývoje
nástrojů správy. EHSV požaduje vytvoření spravedlivého a úplného vnitřního trhu, který by
měl brát v potaz rovněž dodržování pracovních, spotřebitelských a environmentálních
norem.
− Malé a střední podniky hrají v evropském hospodářství ústřední roli. 99 % podniků v EU
jsou malé a střední podniky a dvě třetiny zaměstnanců v některém z nich pracují. Podle
názoru EHSV je tedy zásadní, aby Evropská unie malé a střední podniky podporovala ve
zlepšování jejich konkurenceschopnosti. EHSV si přeje zdůraznit význam podpůrných
opatření pro profesní služby a pro služby určené podnikům, které slouží jako podpora
konkurenceschopnosti evropských malých a středních podniků. Jsou zásadní pro mnoho
dalších odvětví a hrají klíčovou roli při servitizaci evropského hospodářství.
• ECO/470 Program Fiscalis na období 2021–2027(pro spolupráci v oblasti daní)
Spolu se svým balíčkem k příštímu víceletému finančnímu rámci na období 2021–2027 přijatým dne
2. května 2017 zveřejnila Komise návrh obnoveného finančního závazku pro program Fiscalis. Návrh

Komise se týká prodloužení současného programu Fiscalis 2020, který byl zřízen na základě nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2013 a který je prováděn Komisí ve spolupráci s členskými
státy a přidruženými zeměmi.
Cílem návrhu Komise je napomoci zjednodušení a úpravám: 1) rozšířené použití paušálních částek /
jednotkových nákladů, 2) zjednodušení a omezení typologie opatření s cílem zajistit větší flexibilitu, 3)
vylepšená definice společných složek a vnitrostátních složek, která lépe odráží realitu projektů IT,
a integrace jejich prvků a 4) možnost přijímat víceleté pracovní programy, aby se zamezilo každoroční
administrativní zátěži spojené s projednáváním ve výborech. EHSV:
− EHSV vítá návrh nařízení o novém programu Fiscalis, který předložila Komise. Vnitrostátní
správci daně mají stále nedostatečnou kapacitu a nedostatečně spolupracují a EHSV souhlasí
s tím, že je naléhavě zapotřebí zlepšit fungování daňové politiky, včetně správní spolupráce
a podpory správců daně.
− EHSV se ztotožňuje s tím, že zajištění větší účinnosti ve vztahu mezi správci daně je důležité
pro soudržnost jednotného trhu a jeho fungování, jakož i s tím, že takové míry spolupráce
a koordinace může být dosaženo pouze na úrovni EU.
− EHSV je znepokojen tím, že navržený rozpočet ve výši 270 milionů EUR nemusí být
s přihlédnutím k rozsahu programu navrženého Komisí a k rychle probíhající digitalizaci
dostačující. EHSV proto doporučuje, aby byl v polovině období proveden přezkum
přiměřenosti prostředků.
− EHSV se domnívá, že je důležité zohlednit rozvoj digitalizace, a vítá, že Komise má za cíl zajistit
koordinaci evropských elektronických systémů s dalšími relevantními opatřeními souvisejícími
s elektronickou správou na úrovni EU.
− Výbor vybízí Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na přípravě společného programu
základní odborné přípravy pro správce daně s cílem zlepšit fungování jednotného trhu.
Domnívá se, že společné úsilí v oblasti vzdělávání by v budoucnu mohlo vést ke zřízení odborné
školy EU v oblasti zdanění určené pro správce daně.
• ECO/472 Program na podporu reforem
Strukturální reformy představují taková opatření hospodářské politiky, jež dlouhodobě formují
základní nosné parametry ekonomické struktury a souvisejícího institucionálního a právního rámce.
Mají jak podobu odstraňování existujících překážek, tak i zavádění zcela nových prvků hospodářskopolitického instrumentária reflektujících aktuální a budoucí vývojové trendy. Podoba a potřebnost
strukturálních reforem je v různých zemích EU různá. Navrhovaný program na podporu reforem
navazuje – s podstatně větším objemem finančních prostředků i s výrazně rozšířeným a
propracovanějším předmětem podpory – na nástroj programu na podporu strukturálních reforem,
který byl převážně v podobě technické pomoci zaveden již v roce 2017. Program na podporu reforem
lze vnímat jako podstatný příspěvek rozpočtu EU – v duchu jeho nynějších inovací – ve prospěch
zajišťování evropské přidané hodnoty, posílené flexibility, synergií mezi jeho jednotlivými kapitolami a
zjednodušením procesů. Tento příspěvek by se měl promítnout v podobě dlouhodobě zvýšené
investiční aktivity, když testem a ústředním místem pro posouzení adekvátnosti strukturálních reforem
má být proces evropského semestru. EHSV:
− podporuje důvody pro vytvoření programu na podporu reforem, jenž má členské státy EU
motivovat k provádění významných strukturálních reforem, vnímat strukturální reformy jako
komplexní aktivitu a působit jako doplňkový nástroj pro jejich uskutečňování na dobrovolné
bázi, a s těmito důvody se ztotožňuje. EHSV navrhuje, aby se při naplňování strukturálních
reforem – podporovaných tímto programem – na úrovni členských států sledovaly též jejich
sociální dopady a důsledky.
− je zastáncem silné vazby programu na podporu reforem s evropským semestrem. Současně
je přesvědčen, že úspěšná realizace strukturálních reforem by měla být ve střednědobém
horizontu patrná též ve vývoji ekonomické konvergence v rámci EU. EHSV se zároveň domnívá,

−

že vazba programu na podporu reforem s evropským semestrem může být ještě silnější a
bezprostřednější, než se v návrhu nařízení předpokládá.
V souladu s novým pojetím víceletého finančního rámce EU 2021–2027, které vychází též
z dosahování významných synergií mezi jeho jednotlivými kapitolami, je EHSV přesvědčen o
potřebě dalšího rozpracování možností programu tak, aby těchto synergií mohlo být v praxi
skutečně dosahováno. EHSV by přivítal vypracování praktického manuálu, který by příjemcům
usnadnil orientaci v možnostech vzájemného prolínání s ostatními kapitolami budoucího
víceletého finančního rámce, zvláště když se jedná o zcela nový prvek v jeho fungování. V rámci
doporučeného zesílení synergií doporučuje EHSV též aplikovat možnost přímého propojení
prostředků programu s relevantním operačním programem v rámci politiky soudržnosti.

• ECO/474 Program InvestEU
Program InvestEU kontinuálně navazuje na dosavadní pozitivně vnímanou praxi Evropského fondu pro
strategické investice (EFSI), resp. Investičního plánu pro Evropu, a významně ji dále rozšiřuje.
Progresivní princip, na kterém je EFSI založen, by měl být použit při sloučení spektra všech centrálně
postavených finančních nástrojů na úrovni EU. Program InvestEU sestává ze tří částí:
− Fondu InvestEU, jehož hlavním cílem je mobilizovat veřejné a soukromé zdroje pro investiční
účely s využitím záruky z rozpočtu EU;
− Poradenského centra InvestEU, jež představuje doplněk fondu v podobě poskytování
odborného poradenství pro investiční projekty usilující o financování;
− Portálu InvestEU, jež představuje doplněk fondu v podobě snadno dostupné a uživatelsky
komfortní databáze, jež propojuje investory a podpořené projekty. EHSV:
− oceňuje snahu Evropské komise vytvořit zastřešující finanční nástroj a souhlasí též s jeho
obsahovým zaměřením. Jeho jednotný management, posílená transparentnost a možnost
synergií dávají oproti nynějšímu stavu větší příležitost pro dosažení zamýšlených efektů. EHSV
zdůrazňuje potřebu uskutečnit důkladný tržní test projektů a tím zajistit adekvátnost
konkrétních projektů, vhodných pro aplikaci finančních nástrojů. Úspěšnost nástroje je
významně podmíněna kvalitně fungujícím monitorovacím systémem.
− oceňuje, že vedle podpory udržitelné infrastruktury, malých a středních podniků a výzkumu
a inovací, je Program InvestEU zaměřen též na sociální investice a dovednosti. Tím dokazuje,
že význam sociálních investic je pro budoucí rozvoj EU zásadní. EHSV v této souvislosti
podporuje silnou vazbu Programu InvestEU v oblasti sociálních investic a dovedností se
standardními dotačními nástroji podpory sociální politiky, především Evropským sociálním
fondem a nástroji na podporu zaměstnanosti mladých osob, a programy pro zaměstnanost a
sociální inovace k dosažení maximální robustnosti investic do udržitelné sociální
infrastruktury, sociálních podniků, služeb a center pro rozvoj lidského potenciálu.
− zdůrazňuje, že ani v rámci Programu InvestEU by nemělo dojít k podcenění a zanedbání
sociálních investic, jež musejí zaujímat stejně významné místo, jako investice primárně
rozvojové a podnikatelské. Tento poznatek vychází mj. z výstupů pracovní skupiny na vysoké
úrovni (High Level Task Force) k investicím do sociální infrastruktury v Evropě pod vedením
Romana Prodiho z prosince 2017. Veřejné investice zde mohou sehrávat roli akcelerátora
investic soukromých.
• TEN/669 Provádění projektů TEN-T
Komise vydala návrh nařízení, jímž se toto stanovisko zabývá, v květnu 2018. Jejím záměrem bylo
doplnit iniciativy zahrnuté do třetího balíčku s názvem „Evropa v pohybu“ a zaměřit se při tom na
legislativní a administrativní opatření, která mohou urychlit provádění investičních programů tak, aby
bylo možné včas realizovat transevropskou dopravní síť (TEN-T) – hlavní síť by měla být dokončena do
roku 2030 a globální síť do roku 2050.

Evropská komise odhaduje, že vybudování hlavní sítě TEN-T si v letech 2021 až 2030 vyžádá investice
ve výši přibližně 500 miliard EUR a dokončení globální sítě bude stát zhruba 1 500 miliard EUR.
Prostředky investované do této evropské dopravní infrastruktury budou mít aktivační účinek, jelikož
pomohou vytvořit každoročně až do roku 2030 13 milionů pracovních míst a vygenerovat dodatečné
příjmy ve výši až 4 500 miliard EUR (tj. 1,8 % HDP EU).
Komise v červnu 2018 oznámila, že má v úmyslu přidělit z víceletého finančního rámce na období
2021–2027 30,6 miliardy EUR na financování Nástroje pro propojení Evropy. Nominálně tato částka
představuje navýšení o 47 % ve srovnání s obdobím 2014–2020. Významná angažovanost a příspěvek
EU k realizaci sítě TEN-T však nebudou stačit, jestliže se výrazně nezapojí členské státy, které musí
nalézt alternativní řešení v zájmu zajištění spolufinancování nebo plného financování projektů v oblasti
dopravní infrastruktury. EHSV:
- je pevně přesvědčen, že iniciativy zahrnuté do třetího balíčku s názvem „Evropa v pohybu“
jsou nezbytné pro zajištění účinného právního rámce na evropské úrovni i pro opětovné
potvrzení politického a finančního závazku členských států za účelem rozvoje transevropské
dopravní sítě (TEN-T) v souladu se stanovenými lhůtami – hlavní síť by měla být dokončena do
roku 2030 a globální síť do roku 2050.
- konstatuje, že návrh nařízení přináší přidanou hodnotu, poněvadž stanoví řadu důležitých prvků
na základě identifikovaných osvědčených postupů z celé EU. Tyto prvky mají zcela zásadní
význam jak pro dodržení termínu realizace projektů, tak pro to, aby bylo pro veřejné
a soukromé investory i nadále atraktivní a zajímavé účastnit se zadávacích řízení v oblasti
dopravní infrastruktury.
- podporuje přístup, který Komise zaujala, a považuje jej za vhodný a relevantní ve vztahu
k hlavnímu cíli návrhu nařízení, jímž je snížit zpoždění při provádění projektů infrastruktury
TEN-T. Zpoždění lze významně omezit uznáním prioritního statusu projektů společného zájmu,
ustanovením jediného příslušného orgánu – jenž musí mít k dispozici kvalifikovaný personál
a odpovídající prostředky a jenž by měl sloučit navzájem si konkurující orgány a subjekty, aby
se tak dospělo ke skutečnému správnímu zjednodušení –, integrací a koordinací postupů či
uplatňováním jednotné vnitrostátní právní úpravy v případě zadávání veřejných zakázek
prováděných společným subjektem.
• TEN/677 Program Digitální Evropa
Evropská komise dne 2. května 2018 přijala návrh víceletého finančního rámce na období 2021–2027.
Jako součást tohoto finančního rámec předložila dne 6. června 2018 návrh nařízení o programu
Digitální Evropa na období 2021–2017.
Programem Digitální Evropa chce Evropská komise zajistit solidní finanční rámec pro strategii pro
jednotný digitální trh a zaplnit investiční mezeru. Pro tento účel vytvořila rozpočet v celkové výši 9,2
miliardy EUR. Obecným cílem programu je podporovat digitální transformaci průmyslu. Digitální
transformace by díky tomuto programu měla přinést větší výhody, ze kterých by měli mít užitek všichni
evropští občané, orgány veřejné správy i podniky v EU. Program Digitální Evropa má pět specifických
cílů: 1) vysoce výkonná výpočetní technika, 2) umělá inteligence, 3) kybernetická bezpečnost a důvěra,
4) pokročilé digitální dovednosti a 5) zajištění rozsáhlého využívání digitálních technologií v celém
hospodářství a společnosti. Kromě toho se zabývá digitalizací průmyslu. EHSV:
−

−

vítá, že Evropská komise navrhla program Digitální Evropa, v němž je vyzdvižen záměr učinit z
Evropy předního aktéra v oblasti digitalizace a posílit její hospodářskou sílu v celosvětové
hospodářské soutěži. Cílem programu Digitální Evropa je umožnit vznik jednotného
digitálního trhu a provádět digitální transformaci tak, aby ji evropští občané vnímali
pozitivně. Tento program může být skutečně úspěšný, avšak pouze v případě, že budou
náležitě propracovány jeho dosud neznámé podrobnosti.
Výzkumní pracovníci patří mezi hnací síly společenského a hospodářského rozvoje.
Dovednosti a schopnosti jsou předpokladem pro vysokou úroveň výzkumu i pro provádění

−

−

•

programu v praxi, a patří tudíž k faktorům úspěchu tohoto programu. EHSV konstatuje, že je
proto v programu přikládán velký význam podpoře výzkumu a vývoje.
V zájmu šíření výsledků výzkumu a vývoje a zajištění toho, aby sloužily všem občanům Evropské
unie (EU), by se chtěl zasadit o intenzivnější dialog mezi výzkumem, sociálními partnery a
organizacemi občanské společnosti. Složité otázky je třeba vykládat způsobem, který bude
srozumitelný i laikům. EHSV rovněž navrhuje, aby byl program prostřednictvím programu
Horizont 2020 (Horizont Evropa) svázán se zásadami podpory výzkumu, jejichž základem je mj.
dodržování Evropské charty pro výzkumné pracovníky a zásad odpovědného výzkumu a
inovací a otevřené vědy.
vítá, že se jedním z hlavních bodů programu stala podpora digitálních dovedností. Digitální
dovednosti a schopnosti jsou předpokladem k dosažení cílů ostatních čtyř specifických oblastí
programu.
CCMI/161 Průmyslová politika do roku 2030

Dnešní průmysl čelí hluboké přeměně, pokud jde o obrovskou oblast působnosti digitální transformace
a nízkouhlíkového hospodářství. Fosilní paliva budou nahrazena energií z obnovitelných zdrojů, novou
dominantní surovinou se stávají data a internet (věcí) se stal nejdůležitějším prostředkem komunikace.
Lineární výrobní modely ustoupí oběhovějším systémům výroby–spotřeby–recyklace a hromadnou
výrobu nahradí výrobní postupy upravené na míru. Moderní průmysl znamená výrobu a inovace v síti
úzce spolupracujících subjektů, od velkých podniků po malé a střední podniky, až po propojené služby
po celé délce hodnotového řetězce. Znalosti nahradily práci nebo kapitál jako nejdůležitější faktor.
Evropa si musí zachovat své ambice na obnovení podílu průmyslové výroby a dosažení dřívější úrovně
tím, že tento cíl vyladí prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti. Průmyslová politika Evropy se
musí zlepšit, stát se součástí složitých přeshraničních hodnotových řetězců na stále více
globalizovaném trhu. Je nutný holistický přístup, který umožní sladit hospodářský růst, klima, výzvy
v oblasti životního prostředí a společenské problémy v koncepci „spravedlivého přechodu“, která
účinně propojí hybné síly v členských státech a v EU. rEUnaissance Evropy znamená důkladný
zastřešující plán pro evropský průmysl začleňující průmyslovou politiku napříč všemi politikami EU a
umožňující transformaci průmyslu tak, aby se Evropa stala největší znalostní ekonomikou vytvářející
průmyslovou přidanou hodnotu, na níž se podílí tvůrčí přístup, inteligentní design, sociální inovace
a prosazování nových udržitelných a inkluzivních průmyslových modelů (značka Made in
Europe).Víceletý finanční rámec 2021–2027 musí obsahovat zcela konkrétní a podrobná ustanovení
o doplňkových rozpočtových zdrojích, které budou přiděleny jednotlivým odvětvím, zejména výzkumu,
vývoji a inovacím a politice soudržnosti.
• ECO/456 Akční plán udržitelného financování
Komise prostřednictvím svého akčního plánu navrhuje evropskou strategii pro udržitelné finance, jež
vytyčuje plán pro další práci a nadcházející opatření a soustřeďuje se na všechny příslušné aktéry ve
finančním systému. Plánována jsou například tato opatření:
−
−
−
−
−

zavedení společného jazyka pro udržitelné finance, tj. stanovení jednotného unijního
klasifikačního systému – či taxonomie, aby bylo definováno, co je udržitelné, a byly určeny
oblasti, kde mohou mít udržitelné investice největší dopad,
vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty na základě uvedeného unijního
klasifikačního systému,
vyjasnění povinnosti správců aktiv a institucionálních investorů přihlížet při investování
k aspektům udržitelnosti a zpřísnění požadavků na poskytování informací,
požadavek, aby pojišťovací a investiční společnosti radily klientům na základě preferencí
v oblasti udržitelnosti,
začlenění hlediska udržitelnosti do obezřetnostních požadavků: Komise prozkoumá
proveditelnost nového nastavení kapitálových požadavků pro banky (tzv. zeleného

−

podpůrného faktoru) v souvislosti s udržitelnými investicemi, je-li to z hlediska rizika
odůvodněné, při současném zachování finanční stability,
zvýšení transparentnosti při vykazování: upravit pokyny týkající se nefinančních informací.

EHSV: EHSV podporuje plán Komise pro financování udržitelného růstu, vyjadřuje však několik názorů:
−
−
−
−
−

je důležité, aby finanční hodnotový řetězec byl udržitelný jako celek;
udržitelné investice jsou od odpovědného poskytování úvěrů neoddělitelné;
navržená obnovená taxonomie by měla být prosazována po celém světě a měla by být
začleněna do práva EU jednotně a současně ve všech členských státech;
taxonomie musí být dynamická a musí být pravidelně aktualizována. Je vhodné začít nejprve
nastavením environmentálních faktorů (E), ale zavést současně ochranná opatření v sociální
oblasti a oblasti řádného řízení společností;
uvedených deset navrhovaných opatření vykazuje velkou míru vnitřní koherence a vzájemné
interakce. Proto je potřeba je dobře sladit;

• ECO/462 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti po roce 2020
EHSV politiku soudržnosti stále (jako již mnoho let) považuje za jeden ze základních pilířů pro dosažení
integrace EU, a proto zastává názor, že politika soudržnosti je pro občany v rámci projektu EU v době,
kdy panuje nejistota a populismus, nacionalismus a euroskepticismus jsou na vzestupu, skutečným
pojítkem.EHSV zdůrazňuje, že politika soudržnosti a její nástroje financování mohly být využity pro
novou a pozitivní komunikaci s evropskými občany o projektu EU. EHSV proto zdůrazňuje, že návrh
Komise není dostatečně politicky ambiciózní, což se v praxi projevuje jako škrty ve výši 12 %
v rozpočtu EFFR a 46 % v rozpočtu FS, ve stálých cenách, v návrhu VFR pro období 2012–2027 oproti
stávajícím rozpočtům. Škrty jsou navrhovány, přestože Komise v důvodové zprávě uznává, že „
v mnoha zemích tvoří EFRR a Fond soudržnosti nejméně 50 % veřejných investic“. Budou tak mít
negativní dopad na ty země, které stabilizují svá hospodářství, zatímco se dostávají z krize a jejich
občané se snaží vypořádat s úspornými opatřeními. V mnoha zemích je nadále vysoká míra chudoby
a nerovnosti a v některých případech i narůstá, přičemž rozdíly mezi zeměmi, uvnitř regionů a různých
skupin obyvatelstva i mezi nimi jsou značné, zejména pokud jde o sociální ukazatele týkající se žen,
Romů, osob se zdravotním postižením, starších osob atd.
Vzhledem k prvořadému významu EFRR i FS pro hospodářský a sociální rozvoj a pro soudržnost
evropských regionů EHSV požaduje, aby bylo financování politik soudržnosti zachováno ve VFR 2021–
2027 alespoň se stejnými zdroji za současných cen, jako tomu je ve stávajícím finančním rámci.
Návrh Komise na snížení míry spolufinancování pro tři kategorie regionů narušuje schopnost
přistupovat k fondům a využívat je za stejných podmínek, a to zejména v těch členských státech, které
mají větší problémy s výdaji, a v těch, které byly nejhůře zasaženy krizí.
EHSV podporuje úsilí o zjednodušení politiky soudržnosti a vítá snížení počtu cílů z 11 na 5, což umožní
soustředění zdrojů do prioritních oblastí konkurenceschopnosti podniků a práv osob. Méně pravidel,
která jsou jasnější a stručnější, by však nemělo znamenat méně účinné předpisy pro dosažení jejích
obecných a specifických cílů. Větší zjednodušení by zejména nemělo znamenat, že budou
z navrhovaného nařízení na vedlejší kolej odsunuty průřezové zásady, které jsou nedílnou součástí
evropského acquis.
• SOC/593 Posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU
K protiprávním činnostem a zneužití práva může dojít v každé organizaci, soukromé nebo veřejné.
Mohou mít mnoho různých forem, jako je korupce nebo podvody, profesní pochybení, daňové úniky
nebo nedbalost. Nejsou-li tyto případy řešeny, mohou mít za následek vážné poškození veřejného
zájmu a blaha obyvatel v jednom nebo více členských státech EU.
Možnost předvídat, napravit nebo ukončit rizikovou situaci je prospěšná pro podniky, občany,
pracovníky (úmrtí nebo zranění, soudní řízení, finanční ztráty, ohrožení pověsti). Whistleblowingem,
který Komise touto směrnicí navrhuje chránit, je oznámení provedené v obecném zájmu, které je
prospěšné pro společnost jako celek. Komise navrhuje směrnici, která zavede ochranu oznamovatelů

v cílových oblastech, doplněnou sdělením stanovujícím politický rámec na úrovni EU včetně opatření
na podporu vnitrostátních orgánů. Cílem návrhu je stanovit soubor minimálních společných norem
na ochranu proti odvetným opatřením vůči oznamovatelům, kteří informují o případech porušení
práva Unie v oblasti: i) zadávání veřejných zakázek; ii) finančních služeb; iii) praní špinavých peněz
a financování terorismu; iv) bezpečnosti výrobků; v) bezpečnosti dopravy; vi) ochrany životního
prostředí; vii) jaderné bezpečnosti; viii) bezpečnosti potravin a krmiv; ix) zdraví a dobrých životních
podmínek zvířat; x) veřejného zdraví; xi) ochrany spotřebitele; xii) respektování soukromí a ochrany
osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů.
V souladu s návrhem budou muset členské státy dohlédnout na to, aby podniky s nejméně
50 zaměstnanci (nebo podniky s ročním obratem vyšším než 10 milionů EUR) a veřejné subjekty
zavedly kanály a postupy pro interní oznamování, aby mohly přijímat oznámení a zabývat se jimi.
Budou muset rovněž zajistit, aby příslušné orgány měly k dispozici externí kanály pro oznamování. Tyto
kanály musí zaručovat důvěrnost totožnosti a informací. Malé podniky a mikropodniky jsou
z povinnosti zavádět interní opatření vyňaty (s výjimkou finanční oblasti nebo citlivých odvětví). Návrh
zakazuje přímá i nepřímá odvetná opatření vůči oznamovatelům a stanoví opatření, která členské státy
musí přijmout v zájmu zajištění jejich ochrany.
Vladimíra Drbalová, členka EHSV

