
Podrobněji ke stanoviskům přijatým na 552. Plenárním zasedání EHSV: 

• ECO/508 Administrativní spolupráce v oblasti daní 

Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 
o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Nová směrnice nahradí 
různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na 
jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. 

EHSV se domnívá, že obsah návrhu Komise je uspokojivý. Pokud jde o věcné připomínky 
a doporučení, odkazuje EHSV na svá stanoviska, která k tomuto tématu vypracoval: Návrh nařízení 
Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce 
za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH, Návrh směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve 
vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat, Návrh směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, a 
návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu, Dokončení HMU – úloha daňové 
politiky a Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 
automatickou výměnu informací v oblasti daní. 

• INT/892 Jednotný trh pro všechny 

Pro EHSV představuje evropský jednotný trh ve všech svých rozměrech – ekonomickém, sociálním 
i environmentálním – jeden z úhelných kamenů sociálně tržního hospodářství. Tvoří klíčový prvek 
harmonické a vyvážené evropské integrace, jejímž účelem je obnovení důvěry veřejnosti v EU, 
vytváření nových pracovních míst, dosažení konkurenceschopnějšího hospodářství a posílení úlohy 
Evropy ve světě. 

EHSV se domnívá, že dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu by mohlo znamenat zásadní přínos 
k rozvíjení jednotného trhu do budoucna. EHSV je přesvědčen, že budoucnost jednotného trhu 
může být postavena jedině na spojení pevné hospodářské základny a silného sociálního rozměru. 
Zdůrazňuje potřebu vzestupné konvergence a účinnější sociální politiky na úrovni EU i členských 
států a je přesvědčen, že nový, integrovaný a na budoucnost zaměřený přístup k jednotnému trhu 
ve všech relevantních politikách i k odstraňování přetrvávajících neodůvodněných překážek – aniž 
by vznikaly nové – se musí nutně soustředit na občany, spotřebitele, pracovníky a podniky coby 
klíčové aktéry při zasazování celého procesu do širšího rámce, jeho ověřování a sledování. 

EHSV má za to, že je třeba vyvinout značné úsilí s cílem zvýšit úroveň digitální gramotnosti 
a chápání rizik a příležitostí, jež přináší správa údajů, aby se občané mohli zapojit do postupů 
rozhodování zaměřených do budoucna a uvědomovali si při tom příslušný potenciál i omezení. 

S ohledem na „Small Business Act“ je třeba předcházet přidávání nadbytečných požadavků při 
provádění předpisů do vnitrostátního práva (tzv. gold-plating) a také řešit nedostatečné provádění 
a uplatňování směrnic EU v klíčových oblastech regulace podnikání, neboť zejména malým 
podnikům a mikropodnikům brání v plném využívání přínosů jednotného trhu. 

• INT/893 Evropská standardizace 2020 

Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2020 určuje priority pro 
oblast evropské normalizace. Stanoví konkrétní cíle a politiky týkající se evropských norem a 
produktů normalizace v nadcházejícím období a uvádí druhy opatření, která Komise hodlá 
přijmout. Tato opatření týkající se evropské normalizace jsou integrována v politikách Unie, např. 
v politikách zaměřených na digitální a jednotný trh, na energetickou účinnost a klima a na 
mezinárodní obchod. Normy podporují tyto politiky, a zajišťují tak celosvětovou 
konkurenceschopnost evropských výrobků a služeb a jejich soulad s nejnovějšími hledisky v oblasti 



bezpečnosti, ochrany, zdraví a životního prostředí. Pracovní program také nastiňuje opatření, která 
Komise hodlá zavést během roku 2020 s cílem zlepšit řízení, inkluzivnost a mezinárodní dopad 
evropského systému normalizace. EHSV souhlasí s tvrzením Komise, že normalizace má zásadní 
význam pro strategii pro jednotný trh a musí být neustále aktualizována a domnívá se, že je 
naléhavě nutné modernizovat evropský systém normalizace tak, aby bylo možné řešit celosvětové 
problémy prostřednictvím inovativního procesu spolupráce, v zájmu včasného vypracování norem 
v kontextu rychle se rozvíjejících technologií. EHSV souhlasí s tím, že pro jednotný trh je důležitá 
umělá inteligence, a má za to, že je třeba aktualizovat stávající předpisy v oblasti bezpečnosti a 
požaduje, aby se u veřejných zakázek stala povinnou normou minimální environmentální kritéria 
a aby se jedním z kritérií, k jejichž uplatňování je třeba vybízet, stalo používání druhotných surovin. 
Žádá, aby byly evropské normy formulovány tak, aby byly pro konečné uživatele, jako jsou malé a 
střední podniky či spotřebitelé, bezprostředně srozumitelné. 

• ECO/504  Evropský fond pro transformaci 

Mechanismus pro spravedlivou transformaci bude doplňovat významný příspěvek z rozpočtu EU, 
a to prostřednictvím všech nástrojů přímo souvisejících s transformací, zejména prostřednictvím 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu plus (ESF+) 

Mechanismus se bude skládat ze tří pilířů: 1) Fondu pro spravedlivou transformaci, který bude 
prováděn v rámci sdíleného řízení, 2) zvláštního režimu v rámci programu InvestEU a 3) úvěrového 
nástroje zřízeného pro veřejný sektor se skupinou EIB s cílem mobilizovat pro dotčené regiony 
dodatečné investice. Fond pro spravedlivou transformaci bude využíván především k poskytování 
grantů, zvláštní režim v rámci programu InvestEU bude vyvíjet tlak na soukromé investice 
a partnerství s EIB znásobí veřejné financování. 

Fond pro spravedlivou transformaci bude zaměřen na ekonomickou diverzifikaci území nejvíce 
postižených klimatickou transformací a na rekvalifikaci a aktivní začleňování jejich pracovníků 
a uchazečů o zaměstnání. Způsobilost investic v rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro 
spravedlivou transformaci bude širší, aby podpořily činnosti související s transformací energetiky. 

Fond pro spravedlivou transformaci bude klíčovým nástrojem pro to, aby se podpořila území, která 
jsou nejvíce postižena transformací na klimatickou neutralitu, a zabránilo nárůstu nerovností mezi 
regiony. Bude proto zřízen v rámci politiky soudržnosti, která je hlavním politickým nástrojem EU 
zaměřeným na snižování regionálních rozdílů a na řešení strukturálních změn v evropských 
regionech 

• ECO/505 Investiční lán pro Zelenou dohodu 

Evropská komise oznámila dne 11. prosince 2019 přijetí Zelené dohody pro Evropu. Tento plán má 
zajistit, aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrální. K tomu budou zapotřebí značné 
investice jak ze strany EU, tak ze strany veřejného a soukromého sektoru v členských státech. 
Investiční plán Zelené dohody pro Evropu – známý také pod názvem „investiční plán pro 
udržitelnou Evropu – je investičním pilířem Zelené dohody pro Evropu. 

Cílem investičního plánu Zelené dohody pro Evropu je mobilizovat finanční prostředky EU 
a vytvořit podpůrný rámec, který usnadní a podnítí veřejné i soukromé investice nutné pro 
přechod ke klimaticky neutrálnímu, ekologickému, konkurenceschopnému a inkluzivnímu 
hospodářství. Plán doplňuje další iniciativy vyhlášené v rámci Zelené dohody a má tři rozměry: 

Financování: v příštím desetiletí mobilizuje udržitelné investice v hodnotě nejméně 
jednoho bilionu eur. Výdaje na opatření v oblasti klimatu a životního prostředí budou tvořit větší 
část rozpočtu EU než kdykoli předtím, což přiláká financování ze soukromých zdrojů. Klíčovou 
úlohu při tom bude hrát Evropská investiční banka. 



Příznivé podmínky: vytvoří pobídky s cílem získat a přesměrovat veřejné i soukromé investice. EU 
poskytne investorům příslušné nástroje díky tomu, že postaví udržitelné financování do centra 
finančního systému. Bude také usnadňovat udržitelné investice veřejných orgánů tím, že bude 
podporovat ekologické sestavování rozpočtu a zadávání veřejných zakázek a navrhovat způsoby, 
jak zjednodušit schvalování státní podpory pro regiony v rámci spravedlivé transformace. 

Praktická podpora: Komise bude veřejné orgány i předkladatele projektů podporovat při 
plánování, přípravě a realizaci udržitelných projektů. 
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