Blíže ke stanoviskům přijatým na 543.Plenárodním zasedání EHSV:
•

CCMI/166 Práce s azbestem při energetické renovaci

Přezkum směrnice o energetické náročnosti budov výrazně ovlivní hospodářskou činnost v odvětví
stavebnictví, jelikož přinese zvýšení průměrné míry ročně prováděných renovací a realizaci
dlouhodobých strategií v oblasti renovací v jednotlivých členských státech. Bude to mít příznivý dopad
na zaměstnanost a vytvoří to příležitost k nabývání nových a dodatečných dovedností a kvalifikací s
cílem zajistit udržitelná a kvalitní pracovní místa a konkurenceschopnost odvětví stavebnictví.
Provádění směrnice o energetické náročnosti budov však může mít rovněž značný dopad na zdraví
a bezpečnost pracovníků, kteří se na renovaci a opravách evropského fondu budov podílejí.
Ohroženi jsou také majitelé budov a jejich obyvatelé. Zejména ve starších budovách byly využity
stavební materiály, o kterých je nyní známo, že jsou škodlivé,
Onemocnění související s azbestem mají velmi dlouhou dobu latence a jsou dnes v Evropě nejčastější
příčinou vzniku rakoviny jako nemoci z povolání. Tvůrci politik EU přesto během nedávného přezkumu
směrnice o karcinogenech a mutagenech nesnížili limitní hodnoty pro azbest. Situaci ještě více
komplikuje to, že v rámci stávajících postupů pro uznávání nemocí z povolání nemají dotčené osoby
často možnost dokázat, že k expozici došlo při výkonu zaměstnání. Mnohdy se jim nepodaří obdržet
kompenzaci, aby si mohli zaplatit nákladnou léčbu. Je nutné přijmout opatření, aby se lidé trpící
nemocemi z povolání a na nich závislé osoby v důsledku byrokratických postupů při uznávání těchto
nemocí neocitli v chudobě a sociálním vyloučení. Stanovení nižších limitních hodnot může v prvé řadě
pomoci předcházet onemocněním souvisejícím s azbestem a díky zlepšení zdravotního stavu občanů
snížit celkové dlouhodobé náklady pro společnost.
−

EHSV vítá ambiciózní přezkum směrnice o energetické náročnosti budov, je si nicméně vědom
značného rizika spojeného s azbestem. EHSV považuje za nezbytné zajistit součinnost
s odstraňováním škodlivých látek během energetické renovace.

−

Evropská komise by měla usilovat o spolupráci s Mezinárodní organizací práce (MOP)
a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) s využitím předchozích programů MOP/WHO.
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropská komise by měly takový
postup v rámci EU společně podpořit.

−

Evropská komise by měla v souvislosti s projektováním staveb a stavebním materiálem aktivně
podporovat přístup založený na životním cyklu s cílem zajistit recyklovatelnost a použití po
skončení životnosti, jakož i uskutečnění záměru EU vybudovat oběhové hospodářství.

−

Členské státy by měly sestavit rejstříky a učinit ze škodlivých látek ústřední složku veškerých
stávajících nebo nově vytvářených pasů pro renovaci budov.

• ECO/488 VAT – určité požadavky na poskytovatele platebních služeb
Dne 11. prosince 2018 navrhla Evropská komise prováděcí nařízení s podrobnými pravidly potřebnými
k hladkému výběru DPH v oblasti elektronického obchodu ze strany členských států podle nových
předpisů, které byly dohodnuty v prosinci 2017 a vstoupí v platnost v lednu 2021. Tato opatření
navazují na návrhy Komise týkající se systému DPH, jež byly předloženy v říjnu 2017, a na Akční plán v
oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016.
Zavádějí do tohoto systému nové prvky nezbytné k tomu, aby internetové společnosti mohly plně
využívat výhod jednotného trhu EU, a to na základě dvou hlavních pilířů:

✓ Tato opatření zavádějí elektronický obchodní portál pro DPH neboli jednotné kontaktní místo,
které umožní společnostem, jež prodávají zákazníkům zboží on-line, aby své povinnosti
v oblasti DPH v rámci EU vyřídily prostřednictvím jediného jednoduchého internetového
portálu a ve vlastním jazyce.
✓ Nová pravidla zajistí, že za zboží prodávané ze skladů, které se nacházejí v EU, bude účtována
DPH ve správné výši, a to i když toto zboží spotřebitelům oficiálně prodávají podniky sídlící
mimo Unii.

•

−

EHSV podporuje cíl Komise zavést další pravidla zajišťující proporcionalitu a posilující
právní jistotu pro obchodníky provozující elektronická rozhraní, jež usnadňují dodávky
zboží spotřebitelům v EU, zejména pokud se s nimi zachází jako s domnělými dodavateli.

−

Výbor dále podporuje záměr Komise zavést pravidelnou spolupráci s poskytovateli
platebních služeb, založenou na jasných právních ustanoveních. Slibné výsledky, které se
v důsledku provádění nových opatření očekávají, zajistí více zdrojů jak pro vnitrostátní
rozpočty, tak pro rozpočet EU, i zjednodušené rovné podmínky pro podniky, které plní své
daňové povinnosti.

−

EHSV konstatuje, že regulační přístup, který zaujala Komise, je v souladu se zásadou
subsidiarity, neboť podvody v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu jsou společné
všem členským státům a evropské právní předpisy jsou nejúčinnějším nástrojem, jak
efektivně podporovat členské státy při získávání informací nezbytných pro kontrolu
přeshraničních dodávek, na něž se vztahuje povinnost odvádět DPH.

−

EHSV silně zdůrazňuje, že je důležité plně dodržovat ustanovení obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a že je zapotřebí omezit využití údajů na jediný – a přísně
omezený – cíl boje proti podvodům v oblasti DPH, tak aby to bylo nákladově účinné
a přijatelné pro širokou veřejnost.

ECO/487 Posílení administrativní spolupráce v zájmu boje proti podvodům v oblasti DPH
(elektronický obchod)

Dne 12. prosince 2018 předložila Evropská komise návrh na změnu nařízení (EU) č. 904/2010 o správní
spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. Návrh stanoví pravidla, podle nichž
mají členské státy harmonizovaným způsobem shromažďovat záznamy, které poskytovatelé
platebních služeb elektronicky zpřístupňují podle článku 243b směrnice o DPH.
Návrh dále zavádí nový centrální elektronický systém pro uchovávání platebních informací a pro další
zpracování těchto informací úředníky pro boj proti podvodům v členských státech v rámci sítě Eurofisc.
Eurofisc je síť pro mnohostrannou výměnu signálů včasného varování za účelem boje proti podvodům
v oblasti DPH, zřízená podle kapitoly X nařízení (EU) č. 904/2010.
Tento návrh je součástí balíčku legislativních opatření o povinném předávání a výměně platebních
informací týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH), který Evropská komise vydala dne
11. prosince 2018.
−

EHSV podporuje cíl Komise zavést pokročilou operativní spolupráci mezi správci daně
v souvislosti s podvody s DPH v oblasti elektronického obchodu na základě jednoznačných
legislativních ustanovení.

−
−

−

Výbor doporučuje, aby byla reakce veřejných orgánů na důmyslné formy podvodů s DPH stále
dokonalejší, co se týče účinnosti prosazování (za použití vhodných technologií, např. umělé
inteligence) a spolupráce mezi dotčenými vnitrostátními orgány.
EHSV zdůrazňuje, že výjimek z ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů
a omezení tohoto nařízení smí být jen málo a jejich účelem musí být přesně vymezený cíl boje
proti podvodům s DPH. Jelikož se jedná o zvláštní výjimky z obecných a závazných pravidel pro
ochranu osobních údajů a soukromí jednotlivce, musí je donucovací orgány vykládat úzce
a důkladně.
EHSV požaduje, aby Komise zaručila, že v budoucím každodenním provozu systému budou
plně a účinně uplatňovány všechny záruky základních svobod obsažené v návrhu, a tím bude
dosaženo náležité rovnováhy mezi důsledným prosazováním pravidel DPH a nezbytnou
ochranou práv jednotlivce a základních svobod.

• INT/877 Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
Komise představila koordinovaný plán, připravený společně s členskými státy, na podporu vývoje
a využití umělé inteligence v Evropě, který vychází ze strategie pro rozvoj umělé inteligence přijaté
v dubnu 2018. Plán počítá se společnými opatřeními, jež by prohloubila a zefektivnila spolupráci mezi
členskými státy, Norskem, Švýcarskem a Komisí ve čtyřech klíčových oblastech: navýšení investic,
zpřístupnění většího množství dat, podpora talentů a prohloubení důvěry. Lepší koordinace v této
otázce je nezbytná proto, aby se Evropa mohla stát světovým lídrem ve vývoji a zavádění špičkové,
etické a bezpečné umělé inteligence.
EHSV vítá koordinovaný plán a požaduje jeho naléhavé provedení. Aby EU uspěla v celosvětové
hospodářské soutěži, musí zaujímat přední místo v oblasti inovací a investic a zároveň dodržovat
zásadu „člověk ve velení“ a zásadu důvěryhodnosti umělé inteligence. EHSV:
– zdůrazňuje, že vývoj a zavádění umělé inteligence musí být inkluzivní, pokud jde o subjekty
občanské společnosti, včetně podniků, pracovníků a spotřebitelů, a musí probíhat v souladu
s hodnotami EU a při dodržování právních předpisů týkajících se spotřebitelů, práce a podniků,
– vítá iniciativy zaměřené na vyčlenění větších finančních prostředků na inovace, infrastrukturu,
vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti umělé inteligence prostřednictvím nástrojů financování
EU,
– požaduje příznivé obchodní prostředí zahrnující podpůrný a stabilní politický a regulační rámec,
který bude stimulovat inovace a investice v oblasti umělé inteligence,
– naléhavě vyzývá k usnadnění přístupu k veřejným údajům a požaduje příznivé podmínky pro zřízení
evropských digitálních platforem,
– vybízí členské státy, aby přizpůsobily své vzdělávací systémy poptávce po nových dovednostech,
což vyžaduje reformy od základních škol až po univerzity,
– považuje posílení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za krok směrem
k plnohodnotnému evropskému fondu pro přechod, jenž pomůže řídit digitální transformaci,
– navrhuje, aby EU přijala rámec udržitelného rozvoje jako hlavní přístup pro budoucí vývoj v oblasti
umělé inteligence.
• INT/876 Sdělení o jednotném trhu
Evropská komise předložila sdělení, v němž hodnotí situaci na jednotném trhu. Během uplynulých
25 let se Evropa díky jednotnému trhu stala jedním z nejatraktivnějších míst pro život a podnikání. Jeho
čtyři nedělitelné svobody pomohly zvýšit prosperitu našich občanů a posílit konkurenceschopnost EU.
Dobrým příkladem těchto přímých výhod jsou oproti době před deseti lety o 35 % nižší ceny
telekomunikačních služeb, zrušené poplatky za roaming a nižší náklady na leteckou dopravu.
Jednotný trh však musí fungovat řádně a neustále se vyvíjet v rychle se měnícím světě, abychom mohli
plně využít jeho potenciál v digitální éře a zajistit udržitelný růst evropského hospodářství.

Hlubší integrace však dnes vyžaduje více politické odvahy než před 25 lety a větší snahu, má-li se záměr
stát skutkem. Komise v úzké spolupráci s členskými státy zintenzivní sledování a analýzu jednotného
trhu a bude Evropskou radu informovat o dalším vývoji. EHSV:
− vítá jednoznačné poselství Komise ohledně posílení jednotného trhu a potřeby závazku ze strany
všech členských států a občanů;
− požaduje jednotný trh, který bude vnímán jako příležitost znovu potvrdit evropské hodnoty,
základní práva a povinnost dosáhnout pokroku a blahobytu ve všech členských státech a pro
všechny občany;
− znovu vyjadřuje svou podporu omezení státní podpory a boji proti zneužívání dominantního
postavení, přičemž zdůrazňuje obtíže, kterým čelí na světových trzích evropské společnosti při
soutěži s oligopoly nebo monopoly, které jsou v některých případech ve státním vlastnictví;
− zdůrazňuje klíčovou úlohu jednotného trhu jako nástroje k podpoření ambicióznější evropské
průmyslové strategie s jasnými cíli pro rok 2030;
− znovu opakuje svůj požadavek rozvíjet sociální rozměr EU;
− domnívá se, že je vhodné, aby byly zavedeny sociální politiky;
− souhlasí s Komisí, že obecné nařízení o ochraně údajů má zásadní význam pro zajištění důvěry
v jednotný trh v oblasti osobních údajů, je však třeba přijmout další opatření k zajištění lepšího,
jasného a uživatelsky vstřícného rámce, aby se předešlo zbytečné zátěži a nedorozuměním;
− vítá jasný pokrok v transformaci Evropského mechanismu stability (ESM) na Evropský měnový fond.
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